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Κλειστό λόγω… ρεύματος το 
Τυροκομείο Σουφλίου

Το υψηλό ενεργειακό κόστος και ένας λογαριασμός 7.000 ευρώ 
οδήγησε τον Φεβρουάριο στην αναστολή λειτουργίας του

▶ 10

Ξεκινούν από 
σήμερα μαζικές 

διακοπές 
ρεύματος  

Μαζικές αγωγές σε εταιρείες 
ρεύματος για τη ρήτρα 

αναπροσαρμογής

▶ 16

Σήμερα η Γενική 
Συνέλευση της 

ΚΛΑ

Στην αίθουσα του 
Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης

▶ 4

Τριπλά εγκαίνια από 
τον Πρωθυπουργό στην 

Αλεξανδρούπολη

Έναρξη εργασιών LNG, εγκαίνια στο Γηροκομείο της Μητρόπολης 
και στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης  

▶ 8

Θράκη: «Ερημωμένα χωριά» Θράκη: «Ερημωμένα χωριά» 
συνάντησαν οι απογραφείς 2021συνάντησαν οι απογραφείς 2021

«Το Μαύρο Πάσχα για τους «Το Μαύρο Πάσχα για τους 
Θρακιώτες».  Μία ιστορική αναδρομή Θρακιώτες».  Μία ιστορική αναδρομή 
από τον Θεόδωρο Ορδουμποζάνηαπό τον Θεόδωρο Ορδουμποζάνη

Πανελλήνιες 2022: 
Προτεινόμενα θέματα για τα 

Μαθηματικά 

Προβλήματα και απαντήσεις για τις εξετάσεις 
ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων από 

το φροντιστήριο «Εξέλιξη» 

▶ 11

Δυτική χερσαία ζώνη λιμένα: 
Δημοτικό Συμβούλιο καλεί 

ΤΑΙΠΕΔ

▶ 55

▶ 6-7 6-7

▶ 4 ▶ 3

Σχέδιο για επιτάχυνση του 
LNG Αλεξανδρούπολης 
κατά 6 μήνες

 ● Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του έργου στις 3 Μαϊου 

● Προσπάθεια για να ολοκληρωθεί  ο πρώτος εκ των δύο σταθμών στο πρώτο εξάμηνο 
του 2023 και όχι στο δεύτερο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό

● «Τους τελευταίους μήνες που ξέσπασε ο πόλεμος βλέπουμε μια τεράστια νέα ζήτηση 
για κλείσιμο δυναμικότητας στην Αλεξανδρούπολη», ανέφερε ο επικεφαλής της Gastrade 
Κ. Σιφναίος 

▶ 8-9
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1805
Διεξάγεται η μάχη της Ντέρνα στη 
σημερινή Λιβύη, μεταξύ αμερικανών 
πεζοναυτών υπό τον Γουίλιαμ Ίτον 
και πειρατών υπό τον Γιουσούφ Κα-
ραμανλή, που λυμαίνονται τις ακτές 
της Βόρειας Αφρικής. Είναι η πρώ-
τη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ σε 
ξένο έδαφος. Τους πεζοναύτες συν-
δράμουν 500 έλληνες και άραβες μι-
σθοφόροι. (Α’ Βερβερικός Πόλεμος)

1810
Ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περί-
φημη πιανιστική σύνθεσή του «Fur 
Elise».

1894
Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ και εντάσεως 
10 βαθμών την κλίμακας Μερκάλι, 
σημειώνεται στις 7:21 μ.μ. με επίκε-
ντρο στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώ-
τιδας. 255 άνθρωποι σκοτώνονται 
και 3.783 σπίτια καταρρέουν σε 69 
οικισμούς, ενώ εκδηλώνεται τσουνά-
μι ύψους 3 μέτρων, που εισχωρεί ένα 
χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά.

1908
Τελετή έναρξης των 4ων σύγχρο-
νων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λον-
δίνο. Θα διαρκέσουν 6 μήνες έως 
τις 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το 
ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. 
Συμμετέχουν 1.999 αθλητές και 36 
αθλήτριες.

1941
Τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμ-
βάνουν την Αθήνα.

1952
Η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη 
Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα για την 
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

2002
Η ΑΕΚ νικά 2-1 τον Ολυμπιακό και 
κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας. Τα 
τέρματα των νικητών πέτυχαν οι 
Κωνσταντινίδης (52’) και Ίβιτς (83’), 
ενώ για τους «ερυθρόλευκους» σκό-
ραρε στο 70’ ο Τζιοβάνι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1935
Θεόδωρος Αγγελόπουλος, έλληνας 
σκηνοθέτης. (Θαν. 24/1/2012)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1864
Γιάννης Μακρυγιάννης, ηγετική μορ-
φή της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 
1794)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα
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Ανατολή - 06:21
Δύση - 20:09
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«Ξυπνά» ο ζεόλιθος του Έβρου

Ένα από τα πολυτιμότερα ορυκτά, με πολλές και ση-
μαντικές χρήσεις σε διάφορους τομείς «κοιμάται» εδώ 
και χρόνια στο  έδαφος του Έβρου. Ο λόγος για τον ζε-
όλιθο και για την επένδυση εξόρυξής του, η οποία πήρε 
πριν αρκετές εβδομάδες το «πράσινο φως», μετά από έξι 
χρόνια αναμονής. Η επένδυση αφορά την αξιοποίηση 
ενός πολύ μεγάλου κοιτάσματος ζεόλιθου στην περιοχή 
των Πετρωτών, άνω των 100 εκατομμυρίων τόνων, από 
τα ποιοτικότερα στον κόσμο, καθώς η καθαρότητά του 
φτάνει έως και στο 89% κατά μέσο όρο. Σε πολύ κοντι-
νή περιοχή υπάρχουν άλλα δύο ανάλογα κοιτάσματα, 
κάπως μικρότερης καθαρότητας. Και τα τρία κοιτάσματα 
εντοπίστηκαν έπειτα από επίμονες και πολυετείς έρευ-
νες της ομάδας του καθηγητή του τμήματος Γεωλογί-
ας του ΑΠΘ Ανέστη Φιλιππίδη. Η περιοχή δεσμεύτηκε 
το 2004 από την εταιρεία “Ν. Αλεξανδρίδης & Σία Ο.Ε. 
GEO-VET”, η οποία πάσχιζε για αρκετά χρόνια να λάβει 
αδειοδότηση, για να προχωρήσει στην εξόρυξη του πο-
λύτιμου ορυκτού. Σύμφωνα με τον Γιάννη Βορδογιάννη, 
εκπρόσωπο της εταιρείας “Ν. Αλεξανδρίδης & Σία Ο.Ε. 
GEO-VET”, η επένδυση εκτός της εξόρυξης θα περιλαμ-
βάνει και επιστημονικές-πειραματικές δραστηριότητες.

27
AΠΡ
2011
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Μικρογνωμικά

ΔΕΗ : Ετοιμάζεται το ενη-
μερωτικό φυλλάδιο προς τους 
καταναλωτές της επιχείρησης 
σχετικά με τη ρήτρα αναπρο-
σαρμογής.

από @TrainingTheEye

Προετοιμασίες 

Στη Θράκη βρέθηκε τις ημέρες του Πάσχα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Τη Με-
γάλη Πέμπτη βρέθηκε στον Έβρο όπου ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου παρέθεσε προς 
τιμήν της γεύμα, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι Αρχών και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας από τους 
χώρους του πολιτισμού, του αθλητισμού και του επιχειρείν. Μεταξύ αυτών, ήταν και ο δημοφιλής ηθοποιός 
Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος δεν παρέλειψε να απαθανατίσει τη στιγμή με μια selfie, την οποία μοιράστηκε 
με τους ακολούθους του στο Instagram.
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Τον Ιανουάριο οι χώρες που συν-
θέτουν την ισχυρή πυρηνική πε-
ντάδα, επιβεβαίωσαν τη θέση 
για το απαράδεκτο της χρήσης 
αυτών των όπλων. Δεν θα ήθε-
λα να φτάσω στο σημείο να πω 
πως ο κίνδυνος είναι πραγματι-
κά πολύ, πολύ σημαντικός και 
υπάρχουν πολλοί που θέλουν 
να τον διογκώσουν με τεχνητό 
τρόπο. Ωστόσο, ο κίνδυνος εί-
ναι πραγματικός, δεν μπορεί να 
υποτιμηθεί.  

Σ. ΛΑΒΡΟΦ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΩΣΙΑΣ

Είπαν

Σε διάστημα δύο μηνών από 
τότε που ξεκίνησε την εισβο-
λή της η Ρωσία οι δυνάμεις της 
έχουν χρησιμοποιήσει περισ-
σότερες από 1.100 ρουκέτες 
και αμέτρητες βόμβες εναντί-
ον της Ουκρανίας. Αλλά δεν 
έχουν πετύχει τίποτα. Και δεν 
θα πετύχουν τίποτα.

Β. ΖΕΛΕΝΣΚΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Θρίλερ με πρόσφυγες στον Έβρο  

Όχι και τόσο απομονωμένος 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ανα-

δείξει τον πρόεδρο Ερντογάν, μέχρι πρό-
τινος υπό μεγάλη εσωτερική πίεση λόγω 
της οικονομικής κρίσης στη χώρα του, 
ως έναν σημαντικό διαμεσολαβητή. Μά-
λιστα η εφημερίδα die Welt κάνει λόγο 
για ένα comeback του Τούρκου προέ-
δρου ελέω Πούτιν. «Ο Ερντογάν είναι 
σε θέση να αντιμετωπίζει κρίσεις» επι-
σημαίνει ο σχολιαστής της. «Σε περιό-
δους πολιτικής αβεβαιότητας εμφανίζε-
ται ως ισχυρός ηγέτης, ως βράχος στις 
δύσκολες στιγμές. Έγινε εμφανές στον 
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Πριν από μερικές ημέρες εί-
πε ότι μια από τις μεγαλύτερες ευλογί-
ες για λογαριασμό της ανθρωπότητας 
θα ήταν πρώτα η κατάπαυση του πυρός 
και μετά μια διαρκής ειρήνη μεταξύ των 
δύο γειτόνων μας». Ο Γερμανός σχολια-
στής περιγράφει τους στενούς δεσμούς 
της Τουρκίας με την Ουκρανία αλλά και 
με τη Ρωσία και τις συνεχείς δηλώσεις 
του Ερντογάν ότι δεν θέλει να εγκατα-
λείψει κανέναν από τους δύο εταίρους. 
Υπενθυμίζει ότι από τότε που ο Τούρκος 

πρόεδρος προσφέρει τις διαμεσολαβη-
τικές του υπηρεσίες, τον επισκέπτονται 
όλο και περισσότεροι ηγέτες.

Κ.Η.

Μας εγκαταλείπουν 
Έλλειψη εργατών γης καταγράφεται 

φέτος στην ύπαιθρο και στις αγροτικές 
καλλιέργειες με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται προβλήματα στις εξαγωγές φρού-
των και λαχανικών. Σύμφωνα με τον κ. Γ. 
Πολυχρονάκη, ειδικό Σύμβουλο του Συν-
δέσμου Incofruit-Hellas, «πολλοί εργάτες 
γης πάνε στη γειτονική Ιταλία γιατί η εκεί 
νομοθεσία τους δίνει νόμιμη προσωρινή 
εργασία και αυξημένο μεροκάματο. Επί-
σης είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες για 
να πάρουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ». Οπως επι-
σήμανε στις δηλώσεις του «η Ελληνική 
Πολιτεία πρέπει να λύσει άμεσα το πρό-
βλημα με τους αλλοδαπούς εργάτες γης 
καθότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση 
είναι αναποτελεσματική (δεν εισακούσθη-
καν σχετικές προτάσεις μας) και ο κίνδυ-
νος μη καλλιέργειας μεγάλων εκτάσεων 
γης σε όλη την χώρα είναι υπαρκτός».

Κ.Η.

Σε θρίλερ με πολλά σκοτεινά σημεία 
εξελίσσεται η υπόθεση των περισσότε-
ρων από 30 Σύριων προσφύγων που 
εγκλωβίστηκαν την Κυριακή των Βαΐ-
ων σε νησίδα του Έβρου. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, επαναπροωθήθηκαν με 
τη χρήση βίας από τις ελληνικές αρχές 
στην Τουρκία τη  

Σύμφωνα με το γεωγραφικό στίγμα 
που έστειλαν το απόγευμα της Δευτέ-
ρας του Πάσχα, οι πρόσφυγες βρίσκο-
νται κρατούμενοι στο τμήμα συνορια-
κής φύλαξης Ορεστιάδας, χώρο, στο 
χωριό Νέο Χειμώνιο. Oλα αυτά ενώ 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου έκανε δεκτή 
τη Μεγάλη Πέμπτη την αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων που κατέθεσε εκ μέρους 
των προσφύγων το Ελληνικό Συμβού-
λιο για τους Πρόσφυγες. Το Δικαστήριο 
υποχρεώνει την Ελλάδα να μην τους 
απομακρύνει από την ελληνική επικρά-
τεια και να φροντίσει άμεσα να τους 
εξασφαλίσει νερό, τροφή, 
ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και πρόσβαση στη 
διαδικασία ασύλου. Ωστό-
σο, οι ελληνικές αρχές εξα-
κολουθούν να ισχυρίζονται 
ότι δεν έχουν καταφέρει 
να τους εντοπίσουν, παρά 
το γεγονός ότι ήταν γνω-
στό το γεωγραφικό τους 
στίγμα.

Σύμφωνα πάντως με 
πληροφορίες από ανθρώ-
πους που βρίσκονται σε 
επικοινωνία με την ομά-
δα, και με ηχητικό μήνυμα 
που βρίσκεται στη διάθεση 
της «Εφ.Συν.», οι ελληνι-
κές αρχές σε συνεργασία 
με κομάντο τους συνέλα-

βαν άτυπα στη νησίδα την περασμένη 
εβδομάδα, τους χτύπησαν, κατέστρε-
ψαν τα πράγματά τους, τους οδήγη-
σαν σε άγνωστη τοποθεσία, και στη 
συνέχεια τους ξαναπήγαν στη νησίδα, 
όπου το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 
τους ανάγκασαν με τη βία να επιστρέ-
ψουν στην Τουρκία.

Την Κυριακή του Πάσχα το βράδυ 
επέστρεψαν σε άλλη νησίδα του Έβρου, 
αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την 
Τουρκία, όπου εκκρεμεί σε βάρος τους 
απόφαση απέλασης που δημιουργεί σο-
βαρό κίνδυνο επαναπροώθησής τους 
στην Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από ανθρώπους που επικοινωνούν 
με μέλη της ομάδας, το πρωί της Δευ-
τέρας του Πάσχα τους εντόπισαν Έλλη-
νες κομάντο και τους χτύπησαν βίαια, 
ενώ κάποιοι από αυτούς φαίνεται να 
βρίσκονται ήδη στην Τουρκία.

Efsyn.gr
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Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 27/4, 
στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αλεξανδρούπολης, με το μεικτό 
σύστημα δια ζώσης, για την πλειονότη-
τα των δημοτικών συμβούλων και με 
τηλεδιάσκεψη για ένα μικρό ποσοστό. 

Από τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης ξεχωρίζει αυτό της διεκδίκησης της 
δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα, για 
το οποίο πρόσφατα υπήρξε συνάντη-
ση της διαπαραταξιακής επιτροπής του 
Δήμου με τη διοίκηση του Οργανισμού 
Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Σε εκείνη τη 
συνάντηση, τα μέλη της επιτροπής πα-
ρουσίασαν την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου για τη διεκδίκηση της έκτα-
σης, υποβάλλοντας παράλληλα αίτημα 
παραχώρησής της προς τον Δήμο, ωστό-
σο, ο ΟΛΑ αποφάσισε να παραπέμψει το 
αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο, είναι το μόνο αρμό-
διο, όπως ειπώθηκε. 

Το επόμενο βήμα για την υπόθεση θα 
είναι η επίσκεψη της διαπαραταξιακής 
επιτροπής στην Αθήνα, προκειμένου τα 
μέλη της να συναντηθούν με τον πρό-
εδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Για το λόγο αυτό, το 
θέμα έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο, 
με εισηγητή τον επικεφαλής της παρά-
ταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» 
Βαγγέλη Μυτιληνό. 

Τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης αναλυτικά: 

1.Αιτήσεις-Ενημερώσεις
2.Έγκριση υποβολής πρότασης στο 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για χρηματοδότηση 
των πράξεων με τίτλο: “ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕ-

ΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” και 
“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΣΤΟ Ο.Τ.452” στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Ανα-
ζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις  Περιβαλ-
λοντικού Ισοζυγίου” του χρηματοδοτικού 
προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντι-
κού Ισοζυγίου” για τα έτη 2021-2022 
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

3.Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκρι-
ση αποζημίωσης της μετακίνησης των 
εξωτερικών συνεργατών του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού προγράμματος ¨IRIS HORIZON 
2020¨, από 30.05.2022 έως 02.06.2022 
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)

4.Τροποποίηση της 238/2019 από-
φασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί συ-
γκρότησης επιτροπής καταλληλόλητας 
κτιρίων (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

5.Έγκριση παραχώρησης χώρου, για 
χρήση, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυ-
θιωτών Αλεξανδρούπολης «Ιωάννης Στ’ 
Καντακουζηνός – Κύριλλος Στ’» (Εισηγ. 
κ. Βουρδόλης Θ.)

6.Παραχώρηση χώρων των σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 
2021-2022 (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)

7.Επίσκεψη της διαπαραταξιακής επι-
τροπής για τη διεκδίκηση της Δυτικής 
Χερσαίας Ζώνης (αριθ. 43/2022 Α.Δ.Σ.) 
στον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ (Εισηγ. κ. Μυ-
τιληνός Ευάγγ.)

8.Εξόφληση οφειλής δανειστών της 
ΔΕΠΕΑ με αμετάκλητες δικαστικές απο-
φάσεις (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.).

∆υτική χερσαία 
ζώνη λιμένα: 
∆ημοτικό 
Συμβούλιο καλεί 
ΤΑΙΠΕ∆

ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΗΣ ΔΙΈΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΈΙ ΣΤΗ ΣΗΜΈΡΙΝΗ 
ΣΥΝΈΔΡΙΑΣΗ, ΜΈ ΈΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΝ Β. ΜΥΤΙΛΗΝΟ
                               
Στόχος, η συνάντηση της διαπαραταξιακής επιτροπής 
με τον πρόεδρο του Ταμείου

Στα πλαίσια αντιμετώπισης 
της πανδημίας Covid-19, 
θα πραγματοποιηθούν 
από Κλιμάκιο του ΕΟ-
ΔΥ rapid test : Τετάρτη 
27/4/2022,9:30-14:30, 
στο Ιατρείο Τυχερού  - 
Πέμπτη 28/4/2022,9:30-
13:30,στη Δημοτική Αί-
θουσα Λαβάρων(πίσω 
από το Κοινοτικό Κα-
τάστημα)  - Παρασκευή 
29/4/2022,9:30-14:30 
στο Κέντρο Υγείας

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΦΕΡΕΣ 

ΣΟΥΦΛΙ

Κραυγή αγωνίας για 
επερχόμενη βροχή 
από «λουκέτα» σε κα-
ταστήματα, απευθύνει 
ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Ορεστιάδας, κα-
θώς χιλιάδες κατανα-
λωτές σε καθημερινή 
βάση, περνούν τα σύ-
νορα με Τουρκία και 
Βουλγαρία προκειμέ-
νου να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους, να ψωνίσουν από τα 
σούπερ – μάρκετ, αλλά και για τις απλές αγορές τους.

Ένας πελαργός εντοπίστηκε πε-
σμένος κάτω από τη φωλιά του 
τη Δευτέρα το απόγευμα στην συ-
νοικία “Αρβανίτικα” των Φερών. 
Παρά την κινητοποίηση των αρ-

μόδιων, δεν τα κατάφερε. Ο δη-
μοτικός σύμβουλος Νίκος Γκό-
τσης ανέφερε πως  δυστυχώς ο 
Πελαργός αν και δεν είχε εξω-
τερικά τραύματα, κατέληξε από 
εσωτερική αιμορραγία.  

Σε θερινό ωράριο μπήκε η 
λειτουργία των αρχαιολο-
γικών χώρων και μουσείων 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Έβρου. Το Βυζαντινό Μουσείο 
Διδυμοτείχου θα είναι ανοιχτό 
από Τετάρτη έως Κυριακή από 
τις 8:30 το πρωί έως τις 4 το 
απόγευμα, ενώ τα Σάββατα 
θα ανοίγει στη 1 το μεσημέ-
ρι και θα κλείνει στις 8:30 το 
βράδυ.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κινηματο-
γραφικής Λέσχης Αλεξ/πολης προσκα-
λεί όλα τα μέλη της Λέσχης στην  Ετή-
σια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, 
σήμερα Τετάρτη 27/4 και ώρα 7.30μ.μ. 
Τα θέματα: 1. Απολογισμός πεπραγμέ-
νων περιόδου 11/2021- 4/2022. 2. Σχε-
διασμός δράσεων θερινής περιόδου. 3. 
Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος 
“Φλοίσβος”

Το  θέμα της δυτικής χερσαίας ζώνης θα 
απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης
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Χωριά με μία χούφτα 
ηλικιωμένους ανθρώπους, 
στα πρόθυρα της εξαφάνι-
σης, συνάντησαν οι απογρα-
φείς του ορεινού όγκου της 
Θράκης στην πρόσφατη δι-
αδικασία απογραφής 2021.  
Η αποψίλωση των χωριών 
της υπαίθρου από κατοί-
κους αφορά όλη τη χώρα, 
αλλά είναι ιδιαίτερα αισθη-
τή σε ακριτικές περιοχές κι 
απομακρυσμένα νησιά. Κυ-
ρίως η ορεινή Θράκη, αλλά 
κι αρκετά χωριά του πεδινού 
όγκου, βλέπουν τους κατοί-
κους τους χρόνο με το χρό-
νο να μειώνονται και να γερ-
νούν: Η φυγή των νέων από 
τα χωριά προς τις πόλεις ελ-
λείψει κινήτρων παραμονής 
(εσωτερική μετανάστευση), 
η φυγή προς το εξωτερικό 
κυρίως για λόγους δουλειάς 
(εξωτερική μετανάστευση), 
η υπογεννητικότητα των τε-
λευταίων δεκαετιών (πολυ-
παραγοντικό ζήτημα), η γή-
ρανση του πληθυσμού, αλλά 
κι οι υποβαθμισμένες παρο-
χές σε ζητήματα καθημερινό-
τητας, υγείας κι ασφάλειας 
στα χωριά, έχουν ως αποτέ-
λεσμα ο πληθυσμός να μει-
ώνεται ραγδαία, με την τάση 
αντιστροφής αυτού του φαι-
νομένου να θεωρείται δύ-
σκολη, αν όχι ανέφικτη.

Λιγότεροι κάτοικοι, 
αναπάντητα ερωτήματα

Το ότι είμαστε λιγότεροι 
κάθε χρόνο είναι πλέον δε-
δομένο πανελλαδικό, το ίδιο 
και στη Θράκη. Πανελλαδι-
κά, η απογραφή του 2011 εί-
χε καταμετρήσει 10.815.197 
κατοίκους, ενώ εκτιμήσεις 
για την απογραφή του 2021 
δείχνουν τον πληθυσμό κά-
τω από 10.600.000. Χαρα-
κτηριστικό είναι πως η ΕΛ-
ΣΤΑΤ ανακοίνωσε εκτίμηση 
για 10.678.000 κατοίκους, 
που χαρακτηρίστηκε αισιό-
δοξη από επιστήμονες που 
παρακολουθούν στενά το 
δημογραφικό.

Πάντως, ανεξάρτητα από 
τον ακριβή αριθμό, τα δη-
μογραφικά προβλήματα εί-
ναι δεδομένα κι έχουν δύο 
κατευθύνσεις: Πρώτον, εθνι-
κές αφού χωριά της υπαί-
θρου ερημώνουν ή έστω 
γερνούν. Δεύτερον, οικονο-
μικές αφού το ισοζύγιο γε-
ρόντων-νέων στη χώρα μας 
δημιουργεί δυσεπίλυτο γρί-
φο σε συνταξιοδοτικά και 
συναφή ζητήματα. Σύμφω-

να με τη Eurostat, ένα από 
τα πιο σοβαρά δημογραφικά 
ζητήματα στη χώρα μας είναι 
το «μίγμα» του πληθυσμού, 
ηλικιακά. Σύμφωνα με εκτι-
μήσεις, στην απογραφή του 
2021, σχεδόν 1 στους 4 κα-
τοίκους  (περίπου 22,5% αν 
λάβουμε ως βάση τα δεδομέ-
να της ΕΛΣΤΑΤ) αναμένεται 
να απογραφεί ως άνω των 
65 ετών! Την ίδια ώρα, οι κά-
τοικοι κάτω των 14 ετών εί-
ναι λιγότεροι από 15% (14% 
η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ).

Με την «ψαλίδα» γεννή-
σεων-θανάτων να ανοίγει 
κάθε χρόνο και περισσότε-
ρο, οι προβλέψεις για την 
εξέλιξη του φαινομένου εί-
ναι δυσοίωνες. Προσθετικά 
στα παραπάνω, να σημειωθεί 
πως σε όλες τις Περιφέρειες 
πλην μίας -Βορείου Αιγαίου- 
η ηλικιακή κατηγορία 15 έως 
29 αποτελεί αρκετά λιγότερο 
από το 20% του πληθυσμού.

Ερημωμένα χωριά, 
ηλικιωμένοι κάτοικοι

Στους Νομούς Ροδόπης, 
Ξάνθης, Έβρου (γεωγραφικό 
διαμέρισμα Θράκης) η μείω-
ση του πληθυσμού είναι πο-
σοστιαία αντίστοιχη –ελα-
φρώς μεγαλύτερη- με την 
πανελλαδική. Ωστόσο, παρα-
τηρείται το χαρακτηριστικό η 
μείωση να μην αφορά τόσο 
τις πόλεις (Κομοτηνή, Ξάν-
θη, Αλεξανδρούπολη με την 
τελευταία μάλιστα να κατα-
γράφει αύξηση πληθυσμού) 
όσο κωμοπόλεις και χωριά, 
ιδίως απομακρυσμένα.

Μέσα σε πέντε μόλις χρό-
νια (2016-2020) ο πληθυ-
σμός της Θράκης σε από-
λυτους αριθμούς μειώθηκε 
κατά 7.745 κατοίκους (γεν-
νήσεις 14.450, θάνατοι 
22.195). Με τα μέχρι στιγ-
μής διαθέσιμα στοιχεία μά-
λιστα, η μεγαλύτερη «ψα-
λίδα» γεννήσεων-θανάτων 
καταγράφηκε το 2020, με 
2.664 γεννήσεις και 4.779 
θανάτους. Εάν συνυπολογί-
σουμε και τη μείωση λόγω 
μετανάστευσης στο εξωτε-
ρικό, τα στοιχεία είναι ακό-
μη πιο σκληρά. Ηλικιωμένους 
κατοίκους μετρημένους στα 
δάχτυλα ακόμη και του ενός 
χεριού συνάντησαν οι απο-
γραφείς 2021 στον ορεινό 
όγκο της Ροδόπης, κυρίως σε 
χωριά του Παπικίου Όρος, η 
πρόσβαση στα οποία γίνεται 
μέσω χωματόδρομου. Με-
γάλη Άδα, Μύτικας, Μελί-

ταινα, Μοναχοί, Κρυστάλλη, 
Κερασιά, Κασσιτερά είναι τα 
επτά χωριά του Νομού που 
«ακροβατούν» μεταξύ κατοι-
κημένων κι ακατοίκητων, με 
τον πληθυσμού τους αρκετά 
κάτω από δέκα κατοίκους.

Μεγάλη «βουτιά» στον 
πληθυσμό πάντως έχει κα-
ταγραφεί στη συντριπτική 
πλειοψηφία των χωριών της 
Ροδόπης, ακόμη μεγαλύτερη 
στον ορεινό όγκο. Σαρακηνή, 
Νυμφαία, Αρδεία, Άνω Κα-
μπή, Βούρλα, Ιππικό, Κίζα-
ρι, Αετόλοφος, Νέα Πέτρα, 
Ασκητές, Πελαγία, Ανθοχώ-
ρι, Κάτω Δροσινή, Σκιάδα, 
Κάμπος, Μοναστήρι, Χαμη-
λό, Άνω Κάρδαμος, Καλύ-
βια, Κάτω Βυρσίνη, Μικρός 
Κέχρος, Κόβαλον, Γλυκονέρι, 
Αετοκορυφή, Ιάσιο, έχουν δει 
τον πληθυσμό τους να απο-
δεκατίζεται τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ακόμη κι άλλοτε 
κεφαλοχώρια, όπως Μαρώ-
νεια, Στρύμη, Ξυλαγανή, Νέο 
Σιδηροχώρι, Γρατινή, Κρανο-
βούνια, Διαλαμπή, Νέα Καλ-
λίστη, Νέα Αδριανή, Ίμερος, 
Διώνη, Καλλιθέα, Προσκυ-
νητές και Μεσσούνη έχουν 
υποστεί ραγδαία μείωση και 
γήρανση του πληθυσμού.

Χαλαρές «λύσεις» από 
τη ∆ιακομματική

Το δημογραφικό ως σο-
βαρό πρόβλημα αναγνώρι-
σε το τελικό πόρισμα της Δι-
ακομματικής Επιτροπής για 
την Ανάπτυξη της Θράκης. 
Ωστόσο, οι λύσεις περιορίζο-
νται περισσότερο σε ένα «ευ-
χολόγιο» δράσεων κι όχι σε 
άμεσα υλοποιήσιμες πολιτι-
κές στήριξης των χωριών της 
υπαίθρου και κινητροδότη-
σης της παραμονής ή εγκα-
τάστασης σε αυτά. Άλλωστε, 
τα χωριά βλέπουν εκτός από 
τους κατοίκους και τις υπο-
δομές τους να μειώνονται 
και να υποβαθμίζονται, άρα 
συνολικά την ποιότητα ζωής.

Το πόρισμα αναφέρει σε 

διάφορα σημεία του τα εξής: 
«Η Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης χα-
ρακτηρίζεται από σχετικά χα-
μηλό βιοτικό επίπεδο, υψη-
λή ανεργία και σημαντική 
δημογραφική απίσχναση» / 
«χρειάζονται άμεσες στρατη-
γικές δράσεις που θα αντιμε-
τωπίσουν χρόνια ζητήματα, 
όπως δημογραφικό και με-
ταναστευτικό» / «η περιοχή 
αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προ-
βλήματα δημογραφικής συρ-
ρίκνωσης και γήρανσης του 
πληθυσμού της, με ιδιαίτε-
ρη ένταση στον Βόρειο Έβρο 
και στους ορεινούς όγκους. 
Υπάρχει σημαντική μετανά-
στευση στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό από όλες τις 
ομάδες πολιτών. Η εγκα-
τάσταση αρκετών χιλιάδων 
ομογενών από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία 
του 1990 δεν άλλαξε το δη-
μογραφικό τοπίο, διότι τους 
εξασφάλισε μόνο στέγη και 
μάλιστα σε οικισμούς τύπου 
“γκέτο”, με αποτέλεσμα ένα 
μεγάλο μέρος τους να μετα-
ναστεύσει».

Το τελικό κείμενο επίσης 
παραδέχεται πως «προτεραι-
ότητα της αναπτυξιακής πο-
λιτικής θα πρέπει να γίνει 
η δημογραφική ανασυγκρό-
τηση και συγκράτηση του 
πληθυσμού», πλην όμως οι 
λύσεις που ακολούθως προ-
τείνει αποτελούν περισσότε-
ρο ευχολόγιο, παρά άμεσα 
εφαρμόσιμες πρακτικές.

Προτείνονται μεταξύ άλ-
λων τα εξής: «Ήδη η ανα-
βάθμιση των υποδομών, της 

ψηφιοποίησης και της επι-
χειρηματικής δραστηριότη-
τας αποτελούν πρώτο βήμα 
στην στρατηγική αυτή κα-
τεύθυνση. Παράλληλα όμως, 
οι πολιτικές αυτές πρέπει να 
έχουν και κοινωνικό αποτύ-
πωμα, όπως για παράδειγ-
μα με την δημιουργία νέων 
παιδικών σταθμών και νηπι-
αγωγείων, μειονοτικών και 
μη, με την παροχή δυνατότη-
τας στέγασης σε ευάλωτους 
πολίτες και εργαζομένους 
σε μειονεκτικές θέσεις, κα-
θώς και ανανέωση και ανα-
βάθμιση του τεχνολογικού 
εξοπλισμού που υπάρχει σε 
χώρους υγειονομικής περί-
θαλψης και κέντρων υγεί-
ας. Για την τόνωση των πιο 
βόρειων αραιοκατοικημέ-
νων περιοχών όπως στον 
Βόρειο Έβρο, προτάσσονται 
μέτρα ενίσχυσης κατοίκων 
για απόκτηση νέα κατοικίας 
ή αποκατάσταση υπάρχου-
σας. Αυτό μπορεί να υλοποι-
ηθεί με προγράμματα επι-
δοτήσεως κατοικίας, με την 
κατασκευή και διάθεση κα-
τοικίας στο πλαίσιο θεσμο-
θετημένων και κρατικά υπο-
στηριζόμενων μετακινήσεων 
κατοίκων από πιο πυκνοκα-
τοικημένες περιοχές, αλλά 
και την ενθάρρυνση χαμη-
λότοκων δανείων. Τελικός 
στόχος να δοθούν κίνητρα 
και διευκολύνσεις σε εκεί-
νους που επιθυμούν να με-
τοικίσουν και να επενδύσουν 
σε μία νέα ποιοτική ζωή σε 
παραμεθόριες περιοχές της 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η επέκταση των μέτρων 

θετικής δράσης (affirmative 
action) και σε άλλους το-
μείς πέραν των ακαδημαϊ-
κών ιδρυμάτων, όπως στις 
διαδικασίες πρόσληψης στο 
δημόσιο, κρίνεται ως μία αξι-
όλογη πρόταση, καθώς θα 
ενδυναμώσει περαιτέρω την 
διαδικασία κοινωνικής συ-
νοχής. Για παράδειγμα, τέ-
τοια μέτρα δράσης μπορούν 
να εφαρμοσθούν στην αστυ-
νομία, στην συνοριοφυλακή, 
στη δασοφυλακή, με προ-
σλήψεις εμπειρογνωμόνων 
με την προβλεπόμενη δια-
δικασία στα Υπουργεία Δι-
καιοσύνης, Εξωτερικών, Παι-
δείας, και Προστασίας του 
Πολίτη. Ιδιαίτερης σημασί-
ας κρίνονται και οι δράσεις 
αντιμετώπισης της εκπαιδευ-
τικής φτώχειας και της πρό-
ωρης εγκατάλειψης του σχο-
λείου, φαινόμενο το οποίο 
έχει μακροχρόνιες συνέπει-
ες στην οικονομική και ανα-
πτυξιακή δυναμική της πε-
ριοχής». Στην περίληψη του 
πορίσματος αναφέρεται ξα-
νά ως πρώτος στόχος στον 
άξονα 4 η δημογραφική ενί-
σχυση και συγκράτηση του 
πληθυσμού. Ο αναγνώστης 
του πορίσματος όμως, εύ-
λογα συμπεραίνει πως οι κα-
ταγεγραμμένες προτάσεις, 
χωρίς σαφώς να στερούνται 
καλώς προθέσεων, δεν επαρ-
κούν από μόνες τους ώστε 
να παράσχουν την απαραίτη-
τη στήριξη που χρειάζονται 
τα χωριά της ακριτικής Θρά-
κης, αλλά κι όλης της χώρας.
∆. Βοργιάς – Χρόνος

Θράκη: «Ερημωμένα χωριά» 
συνάντησαν οι απογραφείς 2021

ΜΈΣΑ ΣΈ ΠΈΝΤΈ ΜΟΛΙΣ ΧΡΟΝΙΑ 
(2016-2020) Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΈ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΈΙΏΘΗΚΈ ΚΑΤΑ 7.745 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ      
                               
Μεγαλύτερο το πρόβλημα 
στον ορεινό όγκο

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κουμπής Ιωάννης του Ευάγγελου και της Αποστολίας το γένος Μουτιάκα που 
γεννήθηκε στο Διδυμότειχο  και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η Ντορμούς 
Ογλού Μελίχα του Πομάκ Χασάν και της Σιδικά το γένος Ναζήρ Ογλού που γεν-
νήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και  κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται να 
παντρευθούν με πολιτικό γάμο στη Σαμοθράκη
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Του Θεοδώρου 
Ορδουμποζάνη

Με αφορμή την ανέγερση 
του μνημείου των Θρακών 
στην Αλεξανδρούπολη, παρα-
μονές του Πάσχα, καλόν είναι 
να  θυμηθούμε ένα άλλο μαύ-
ρο  και οδυνηρό Πάσχα των 
Θρακών. Ένα «Μαύρο Πάσχα» 
Πριν από 108 χρόνια, που κά-
ποιοι ή δεν το έχουν καν ακού-
σει ή το έχουν ξεχάσει και η 
επίσημη πολιτεία  περί άλλων 
δυστυχώς τυρβάζει.

6η Aπριλίου 1941: Μια 
ημέρα είναι γνωστή σ' όλους 
τους Έλληνες ως η ημερομη-
νία κατά την οποία η Γερμα-
νία επετέθη στην Eλλάδα στα 
#Ελληνοβουλγαρικά σύνορά 
μας.

Για τους Θρακιώτες, όμως, 
η ημέρα αυτή σηματοδοτεί  
άλλες οδυνηρές μνήμες.

Αναφέρομαι στις 6 Απριλί-
ου 1914, που έχει καταγραφεί 
ως το Μαύρο Πάσχα για τους 
Θρακιώτες. Είναι η ημερομηνία 
που  οι Νεότουρκοι εκδίωξαν 
τους Έλληνες πολλών χωριών 
της επαρχίας Αρκαδιούπολης, 
Βιζύης και άλλων περιοχών 

της Θράκης. Το ίδιο έτος πραγ-
ματοποιήθηκαν και διωγμοί, 
δολοφονίες, απελάσεις, διαρ-
παγές, εμπρησμοί και λεηλασί-
ες κατά των Ελλήνων των πε-
ριοχών Ηράκλειας, Μαλγάρων 
και Κεσσάνης.

Τότε που  150.000 Θρακιώ-
τες από τη Μακρά Γέφυρα, τη 
Μάδυτο, την Καλλίπολη, τις 
Σαράντα Εκκλησιές, τη Ραιδε-
στό, το Σκοπό και άλλες περι-
οχές της Ανατολικής Θράκης 
εκτοπίστηκαν από τους Νεό-
τουρκους στη Μικρά Ασία και 
ελάχιστοι από αυτούς επέζη-
σαν από τις πορείες στα τάγ-
ματα εργασίας, όπως και χι-
λιάδες άλλοι Μικρασιάτες και 
Πόντιοι, γιατί απλά και μόνο 
ήταν Έλληνες.

Ο συνολικός πληθυσμός 
των εξόριστων Ελλήνων της 
Ανατολικής Θράκης που εκτο-
πίστηκαν μέχρι και το τέλος 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
έφτασε τελικά τις 220.000 
ψυχές, σύμφωνα με στοιχεία 
του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου Κωνσταντινουπόλεως.

Παρά τους διωγμούς αυ-
τούς η ψυχή της Ανατολικής 

Θράκης άντεξε και γνώρισε 
την απελευθέρωσή της  από 
τον Ελληνικό Στρατό το καλο-
καίρι του 1920 και παρέμεινε 
ελεύθερη μέχρι τον Οκτώβριο 
του 1922, οπότε αποχώρησε 
ο Ελληνικός Στρατός και μα-
ζί με αυτούς και πολλοί Θρα-
κιώτες για να αποφύγουν τα 
αντίποινα των Τούρκων. Για να 
ολοκληρωθεί π ξεριζωμός των 
Ελλήνων της Ανατολικής Θρά-
κης  το 1923 με την Ανταλλα-
γή των πληθυσμών.

Και παρά το γεγονός ότι η 
Θρακική Γενοκτονία είναι και 
ιστορικά αποδεδειγμένη και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη,  
αποσιωπείται και ελάχιστα 
μνημονεύεται από την Ελλη-
νική ιστοριογραφία, όπως ανα-
φέρει ο ιστορικός και Καθηγη-
τή του Α.Π.Θ.  Κωνσταντίνος 
Βακαλόπουλος.

Ο ίδιος καθηγητής σημειώ-

νει με έμφαση ότι "... η αφετη-
ρία των διωγμών και της Γε-
νοκτονίας του Ελληνισμού της 
Μ. Ασίας και αργότερα του Πό-
ντου υπήρξε ο χώρος της Ανα-
τολικής Θράκης. Εκεί δοκίμα-
σαν και εφάρμοσαν για πρώτη 
φορά το μοντέλο των μετατο-
πίσεων (και διωγμών) των Ελ-
ληνικών πληθυσμών και των 
εθνικών εκκαθαρίσεων, εκεί 
επέβαλαν τη γενοκτονική τους 
συμπεριφορά και εκεί αξιοποί-
ησαν τα θλιβερά αποτελέσμα-
τα των πειραμάτων τους, ώστε 
να τα επεκτείνουν σχεδόν αμέ-
σως (και με μεγαλύτερη επιτυ-
χία) στη Δυτική Μικρασία και 
αργότερα σε κραυγαλέο βαθ-
μό (και μεγαλύτερη αγριότητα) 
στον Πόντο".

Το έγκλημα της Γενοκτονίας 
του Ελληνισμού της Ανατολής 
(Πόντου, Μ. Ασίας, Ανατ. Θρά-
κης) αποκαλύπτουν και ομο-

λογούν ακόμη και σύγχρονοι 
Τούρκοι ιστορικοί συγγραφείς, 
όπως ο Φονάτ Ντουντάρ, που 
μελετά, με πάθος και καθάριο 
βλέμμα, τα πρόσφατα αποχα-
ρακτηρισθέντα Τουρκικά Αρ-
χεία της εποχής εκείνης.

Πρόσφατα εκδόθηκε στο 
τρίτο έργο του για το θέμα αυ-
τό με τίτλο: "Η εθνοτική μη-
χανική των Νεότουρκων και 
ο εκτουρκισμός της Ανατολί-
ας" (1913 – 1918), όπου  ο 
Φονάτ Ντουντάρ , σε σχετι-
κή συνέντευξή του ομολογεί 
ότι «... Με ενδιαφέρει, μεταξύ 
άλλων, το πώς η εξουσία κα-
τέγραψε στα επίσημα έγγρα-
φά της τις βιαιότητες που η 
ίδια σχεδίασε και εκτέλεσε (και 
που φυσικά η ίδια ποτέ δεν το 
παραδέχθηκε). Είχα την τύχη 
να είμαι ο πρώτος ερευνητής 
που διάβασε ορισμένα αρχεία, 
τα οποία αποχαρακτηρίστη-
καν πρόσφατα. Τα αρχεία αυτά 
λοιπόν παρουσιάζουν λεπτο-
μερώς τα στάδια που σχεδίου 
δράσης εναντίον του Ρωμιών 
που κατάρτισε το καθεστώς 
των Νεοτούρκων." (με τη βο-
ήθεια Γερμανών στρατηγών).

Με σαφήνεια προκύπτει 
από τα Τουρκικά αρχεία ότι 
η γενοκτονική συμπεριφορά 
των  Νεοτούρκων  στην πε-
ριοχή της Αν. Θράκης  ήταν 

«Το Μαύρο Πάσχα για τους 
Θρακιώτες» (6 Απριλίου 1914) 

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΈΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η 
ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΈΝΟΚΤΟΝΙΑ ΈΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΔΈΔΈΙΓΜΈΝΗ ΚΑΙ 
ΈΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΈΚΜΗΡΙΏΜΈΝΗ,  
ΈΛΑΧΙΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΈΥΈΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ  
                               
Η  τραγωδία που θα μας το θυμίζει για πάντα 
το μνημείο των Θρακών

Tweet του Μπραντ Σέρμαν, μέλους  της Βουλής των Αντιπροσώπων των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το Μαύρο Πάσχα των Θρακών και τη 
«σφαγή», όπως αναφέρει των  Ελλήνων της ανατολικής Θράκης 

Φωτογραφικά ντοκουμέντα  από την τραγωδία της εξόντωσης των κατοίκων της  Ανατολικής Θράκης του 1914
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αποτέλεσμα ενός πολύ καλά οργανω-
μένου και  σατανικού σχεδίου, δοθέ-
ντος ότι σε όλη την Ανατολική Θράκη 
που είχε ερημωθεί από τον Ελληνι-
κό πληθυσμό ζήτημα να παρέμειναν 
μόνο 30.000 – 40.000 Έλληνες, και 
μάλιστα στη πλειοψηφία τους γέροι, 
ανήμποροι και απροστάτευτοι. Κορύ-
φωση των διωγμών σε βάρος του Ελ-
ληνικού στοιχείου το Μαύρο Πάσχα 
του 1914 (6η Απριλίου).

Τότε αναγκάστηκε το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο (μοναδικός προστάτης 
του Ελληνισμού), έπειτα από προη-
γηθείσες έντονες διαμαρτυρίες, να 
κλείσει τα σχολεία και τις εκκλησί-
ες, να κηρύξει γενικό πένθος και την 
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν δι-

ωγμώ και να υψώσει φωνή έντονης 
διαμαρτυρίας προς την υψηλή Πύλη 
και τις πρεσβευτικές αρχές των Με-
γάλων Δυνάμεων.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ανα-
φερθώ σε ένα μεγάλο Θρακιώτη 
αγωνιστή, και από το 1920 Βουλευ-
τή στην αρχή Ραιδεστού και στη συ-
νέχεια μέχρι το 1952 Έβρου, και δι-
ατελέσαντας πλειστάκις Υπουργός, 
τον  Φίλιππο Μανουηλίδη.

Από την Ραιδεστού, ο Φίλιππος 
Μανουηλίδης, γόνος πλούσιας οικο-
γένειας, άρχισε να αναπτύσσει εθνική 
και πολιτική δράση και για να υπερα-
σπιστεί τα συμφέροντα της ξεριζω-
μένης και υπό διωγμό Θράκης ίδρυ-
σε τη «Θρακική Ένωση», μια Εθνική 

οργάνωση,  της οποίας και ανακηρύ-
χθηκε Πρόεδρος. Το 1918, ως Πρό-
εδρος της Θρακικής Ένωσης συνερ-
γάζεται με το Πατριαρχείο και τον 
Μητροπολίτη Αίνου και μετέχει στην 
επιτροπή που ίδρυσε το Πατριαρχείο 
(καθ΄ υπόδειξη του Βενιζέλου) για 
να οργανώσει την παλιννόστηση των 
ελληνικών πληθυσμών της Ανατολι-
κής Θράκης και των παραλίων της 
Προποντίδας, που είχαν εκτοπιστεί 
από τους Νεότουρκους στα βάθη της 
Ανατολής.

Ως γνώστης των ζητημάτων της 
Ανατολικής Θράκης έλαβε ενεργό μέ-
ρος σε όλες τις συζητήσεις και παρέ-
σχε πολύτιμες συμβουλές στην οργά-

νωση των υπηρεσιών που ασχολείτο 
με την ανοικοδόμηση των καταστραμ-
μένων χωριών και συνοικισμών και 
τον εφοδιασμό των παλιννοστούντων 
αγροτών που είχαν χάσει τα πάντα, 
με ζώα, γεωργικά εργαλεία αλλά και 
χρήματα. Ο ίδιος δε μετά την Μικρα-
σιατική Καταστροφή, ως Βουλευτής 
Έβρου και Υπουργός των Φιλελευθέ-
ρων κατέστρωσε και υλοποίησε ένα 
ευρύ πρόγραμμα αποκατάστασης των 
διωγμένων από την Αν. Θράκη, τον  
Πόντο και την Μικρά Ασία Ελλήνων.

Λεπτομέρειες για τη Γενοκτονία 
αυτή του Θρακικού Ελληνισμού μας 
δίνουν οι εκθέσεις προς το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο των κατά τόπους 

Μητροπολιτών, καθώς και το βιβλίο 
με τίτλο: "Μαύρη βίβλος" που εξέδω-
σε το Πατριαρχείο το 1919.

Τις απαρχές βέβαια των διωγμών 
του Θρακικού Ελληνισμού τις βρί-
σκουμε στο χώρο της Βορ. Θράκης 
(Ανατ. Ρωμυλίας) το 1906. Τότε που 
οι Βούλγαροι με την εθνικιστική τους 
μανία και με τους κομιτατζήδες ως  
εκτελεστικά όργανα οργάνωσαν τις 
σφαγές και τις διώξεις στην Αγχία-
λο και σε πολλές  άλλες πόλεις σε 
βάρος του ελληνικού στοιχείου που 
εξανάγκασαν πολλούς Έλληνες να 
καταφύγουν στην τουρκοκρατούμε-
νη Ανατολική και Δυτική Θράκη και οι 
περισσότεροι στην ελεύθερη Ελλάδα.

Αποκόμματα από τον τύπο της εποχής για τραγικά γεγονότα Ο Θρακιώτης Βουλευτής και 
Υπουργός Φίλιππος Μανουηλίδης 

Επανεξέταση των μέτρων που 
εξαγγέλθηκαν για τους κτηνοτρό-
φους και πραγματική στήριξή τους, 
στη βάση της πρότασης του κλάδου 
για ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου 
με 200 ευρώ/ζωική μονάδα, ζητούν 
οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι ΑΜΘ, με 
νέα, αιχμηρή επιστολή τους προς 
τον αρμόδιο Υπουργό.

«Όλες οι κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις της χώρας βρίσκονται 
σε οικονομικό αδιέξοδο, οι συνε-
χείς αυξήσεις στις τιμές των ζωο-
τροφών, σε συνδυασμό με τις αυξή-
σεις σε ενέργεια και καύσιμα, έχουν 
γίνει θηλιά στο λαιμό των κτηνο-

τρόφων», τονίζουν μεταξύ άλλων 
στην επιστολή τους. Χαρακτηρίζουν 
δε «επικοινωνιακά κουραστική την 
επανάληψη, επί μήνες, των ίδιων 
σχεδόν μέτρων στήριξης της ελλη-
νικής κτηνοτροφίας, τα οποία είναι 
ανούσια και αντιστοιχούν σε ψίχου-
λα, αναλογικά με την οικονομική 
επιβάρυνση που δέχονται οι κτη-
νοτρόφοι».«Φαίνεται ότι όχι μόνο 
δεν έχετε αντιληφθεί το μέγεθος 
του οικονομικού αδιεξόδου, αλλά 
με την επικοινωνιακή σας πολιτική 
θεωρείτε τους κτηνοτρόφους ανί-
κανους ν’ αντιληφθούν το μέγεθος 
της κοροϊδίας», αναφέρουν χαρα-
κτηριστικά οι κτηνοτροφικοί σύλλο-
γοι της Περιφέρειας στην επιστολή 
τους προς την ηγεσία του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΕΡΤ Ορεστιάδας 

Επιστολή προς τον 
Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Συνελήφθησαν την 23 και 26-4-
2022 πρωινές ώρες, σε περιοχές του 
Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνο-
μικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, τέσ-
σερις (4) διακινητές, ένας αλλοδαπός 
και τρεις ημεδαποί, οι οποίοι προω-
θούσαν στο εσωτερικό της χώρας, 
σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, 
μη νόμιμους μετανάστες. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περί-
πτωση, την 23-4-2022, στην Παλαιά 
Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Κο-
μοτηνής, αστυνομικοί της Ειδικής Επι-
χειρησιακής Ομάδας Επέμβασης  της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρού-
πολης, συνέλαβαν τον  αλλοδαπό 
δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδη-
γεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέ-
ρει παράνομα στην ενδοχώρα τρείς 
(3) μη νόμιμους μετανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο δράστης προ-
ηγουμένως δεν συμμορφώθηκε σε 
σήμα στάσης των αστυνομικών και 
ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια 
οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα 
μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών 
να έχει εκτραπεί της πορείας του και 
να έχει ακινητοποιηθεί σε θαμνώδη 
περιοχή, χωρίς να υπάρχει κάποιος 
τραυματισμός.

Από την αστυνομική έρευνα προ-
έκυψε ότι για το παραπάνω όχημα 
έχει δηλωθεί κλοπή την 19-4-2022 
σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής.

Στη δεύτερη περίπτωση, την 23-4-
2022, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής 

– Ξάνθης,  αστυνομικοί του Τμήμα-
τος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συ-
νέλαβαν τους δύο ημεδαπούς – δρά-
στες, διότι τους εντόπισαν να επιβαί-
νουν σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ως οδηγός 
και συνοδηγός και να μεταφέρουν 
παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις 
(4) μη νόμιμους μετανάστες. 

Στην τρίτη περίπτωση, την 26-4-
2022, στην Επαρχιακή Οδό Λυκείου 
-Σαπών, αστυνομικοί του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέ-

λαβαν τον τρίτο ημεδαπό διακινητή, 
διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο και να μεταφέρει παρά-
νομα στην ενδοχώρα έξι (6) μη νό-
μιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τρία (3) Ι.Χ.Ε. αυτο-
κίνητα και χρηματικό ποσό. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ 
την προανάκριση ενήργησαν η Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρού-
πολης και τα Τμήματα Συνοριακής 
Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης.  

4 συλλήψεις διακινητών 
σε Έβρο και Ροδόπη
Σε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις 

Σε αδιέξοδο οι 
κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ
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Τρία σημαντικά έργα, το κα-
θένα στον τομέα του, αναμένεται 
να εγκαινιάσει, εκτός συγκλονι-
στικού απροόπτου, ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ο οποίος αναμένεται να επισκε-
φθεί την Αλεξανδρούπολη, την 
ερχόμενη Τρίτη 3 Μαϊου.

Ο Πρωθυπουργός, το πρό-
γραμμα του οποίου δεν έχει 
ακόμη επισημοποιηθεί, προβλέ-
πεται να παραστεί στην τελετή 
έναρξης κατασκευής της πρώτης 
πλωτής μονάδας αποθήκευσης 
και επαναεριοποίησης φυσικού 
αερίου, για την οποία υπάρχει 
και η σχετική ενημερωτική κάρτα 
από την Gastrade. Σε αυτή, ανα-
φέρεται η ημερομηνία 03.05, κα-
θώς και το  θέμα της εκδήλωσης: 

«Αλεξανδρούπολη: μία νέα 
πύλη ενέργειας για τη νοτιονα-

τολική Ευρώπη», ενώ, όπως ση-
μειώνεται, θα ακολουθήσει και 
σχετική επίσημη πρόσκληση. 

Παράλληλα, ο Πρωθυπουρ-
γός αναμένεται να παραστεί, την 
ίδια ημέρα, στα εγκαίνια της Μο-
νάδας Επεξεργασίας Απορριμμά-
των Αλεξανδρούπολης. Όπως 
δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής 
ο Δήμαρχος Ξάνθης και πρό-
εδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ Μιχάλης 
Τσέπελης, «υποδεχόμαστε τον 
πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, στις 3 Μαΐου, για τα εγκαί-
νια της Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων-ΜΕΑ- της Αλεξ/
πολης. Η συγκεκριμένη μονάδα 
θα εξυπηρετεί και γειτονικούς 
Δήμους της Θράκης.

Προσωπικά, έχω ξεκινήσει 
έναν αγώνα για τον Περιφε-
ρειακό Σχεδιασμό των Απορ-

ριμμάτων από το 1995. Ο Θε-
ός το έφερε έτσι ώστε να είμαι 
και τώρα πρόεδρος του φορέα, 
τώρα που ολοκληρώνεται το έρ-

γο σε περίπου 2-3 χρόνια. Εί-
μαστε έτοιμοι και για την δημο-
πράτηση στην ΜΕΑ Καβάλας. 
Στα επόμενα 2-3 χρόνια έχουμε 

θέσει ως στόχο να μην υπάρ-
χουν εκκρεμότητες, με τις μι-
κρές μονάδες επεξεργασίας σε 
Ξάνθη, Σαμοθράκη και βόρειο 

Έβρο, αλλά και σε ότι αφορά το 
κλείσιμο των εκκρεμοτήτων για 
τους ΧΑΔΑ. Οπότε ξεκινάμε δί-
νοντας έμφαση και στην Ανακύ-
κλωση στην πηγή. Θέλουμε να 
είμαστε η πρώτη Περιφέρεια σε 
υποδομές, δίνοντας το μήνυμα 
σε όλους και Πολιτεία και πολί-
τες πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην ΑΜ-Θ, την οποία θα πρέ-
πει να υπολογίζουν όλοι οι κυ-
βερνώντες- δίνουμε και πόρους 
και τον καλύτερο μας εαυτό για 
την προστασία του περιβάλλο-
ντος», τόνισε καταλήγοντας ο 
κ. Τσέπελης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η 
ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης στην 
τελική της φάση θα εξυπηρε-
τεί στην απορρόφηση των σύμ-
μεικτων απορριμμάτων, Ροδόπη, 
Ξάνθη, Δήμο Αλεξανδρούπολης 
και Σουφλίου στην τελική φά-
ση. Το κόστος ολόκληρου του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού των 
Απορριμμάτων αγγίζει περίπου 
τα 100 εκ ευρώ.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης, μαζί 
με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, προ-
σκεκλημένοι του Μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, θα 
εγκαινιάσουν το 

το νέο κτίριο του Ιωακείμει-
ου Γηροκομείου, δυναμικότητας 
104 κλινών.  

Τριπλά εγκαίνια από τον 
Πρωθυπουργό στην Αλεξανδρούπολη

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
ΠΡΟΒΛΈΠΈΤΑΙ ΝΑ ΒΡΈΘΈΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΈΥΟΥΣΑ ΤΟΥ 
ΈΒΡΟΥ, ΤΗΝ ΈΡΧΟΜΈΝΗ 
ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΐΟΥ   

Έναρξη εργασιών LNG και εγκαίνια 
στο Γηροκομείο της Μητρόπολης και 
στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης  

Ο Μάιος θα είναι κρίσιμος 
μήνας για το ενεργειακό, με την 
κυβέρνηση να επιμένει στη λή-
ψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, αλλά 
ταυτόχρονα να ετοιμάζεται για 
εθνικό σχέδιο κατά της ακρίβειας 
στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ την 
ίδια στιγμή επιδιώκει στενότερη 
συνεργασία με τις ΗΠΑ στο φυ-
σικό αέριο.

Οι κύριοι σταθμοί στις ενερ-
γειακές αναζητήσεις της κυβέρ-
νησης τον ερχόμενο μήνα είναι 
ειδικότερα τέσσερις.

Κόμβος φυσικού αερίου 
και ιδίως αμερικανικού 
LNG

Στις 3 Μαϊου ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης θα 
επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη, 
όπου το καλοκαίρι θα ξεκινήσει 
η κατασκευή της πρώτης πλωτής 
μονάδας αποθήκευσης και επα-
ναεριοποίησης LNG (FSRU) με 
στόχο να λειτουργήσει το 2023, 
ενώ δρομολογείται και δεύτερη 
μονάδα FSRU, το ΑΣΦΑ Θράκης 
στο Θρακικό Πέλαγος.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως 
στόχο να καταστεί η Ελλάδα κόμ-
βος φυσικού αερίου κυρίως σε 

υγροποιημένη μορφή (LNG), τό-
σο από τις ΗΠΑ (που καθίστανται 
βασικός εξαγωγέας λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία) όσο 
και από την ανατολική Μεσό-
γειο προς την Ευρώπη. Επιδιώ-
κει συνεπώς να δημιουργηθούν 
υποδομές για την αποθήκευση 
του αμερικανικού LNG με αμε-
ρικανικά κεφάλαια και να ξεπε-
ράσει την Τουρκία στην “κούρσα” 
της μεταφοράς φυσικού αερίου 
από τη Μέση Ανατολή. Οι μονά-
δες FSRU στην Αλεξανδρούπο-
λη, όπου υπενθυμίζεται ότι δη-
μιουργείται και βάση του ΝΑΤΟ, 
γεωπολιτικά εξυπηρετούν και αυ-
τό τον τελευταίο στόχο.

Το φλερτ με τις ΗΠΑ
Ο δεύτερος και μεγαλύτερος 

σταθμός στο ενεργειακό διπλω-
ματικό μαραθώνιο του πρωθυ-
πουργού το Μάιο είναι όμως 
αναμφίβολα η επίσκεψη του στο 
Λευκό Οίκο στις 16 Μαϊου και η 
συνάντηση του με τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η “ενεργειακή ασφάλεια” 
αναφέρεται άλλωστε στην ανα-
κοίνωση του Λευκού Οίκου για 
την επίσκεψη Μητσοτάκη ως ένα 

από τα θέματα στην ατζέντα της 
συνάντησης με Μπάιντεν. Μάλι-
στα υφυπουργός Ενεργειακών 
Πόρων στο αμερικανικό ΥΠΕΞ 
αναλαμβάνει ο απερχόμενος 
πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, 
Τζέφρι Πάιατ. Ενώ πρόσφατα ο 
κ.Μητσοτάκης είχε υποδεχθεί στο 
Μέγαρο Μαξίμου διακομματική 
αντιπροσωπεία της αμερικανικής 
Βουλής των Αντιπροσώπων, με 
επικεφαλής τον Frank Pallone, 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέρ-
γειας και Εμπορίου.

Σημειωτέον ότι ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το επό-
μενο διάστημα το Ισραήλ, που 
αποτελεί το βασικό “κλειδί” στους 
αμερικανικούς ενεργειακούς σχε-
διασμούς στην περιοχή. Υπενθυ-
μίζεται ότι η Τουρκία “φλερτάρει” 
το Ισραήλ επιδιώκοντας η μετα-
φορά φυσικού αερίου να γίνε-
ται μέσα από τα δικά της εδάφη. 

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
του Ισραήλ, Γιάιρ Λαπίντ πάντως 
κατά τη συνάντηση του με τον 
κ.Μητσοτάκη στις 5 Απριλίου εί-
χε διαβεβαιώσει ότι η χώρα του 
δεν εγκαταλείπει την ενεργειακή 
συμμαχία με την Αθήνα.

 
Παρασκηνιακός πυρετός 
στην ΕΕ

Στις 18 Μαϊου εν τω μεταξύ 
(και ενώ ο κ.Μητσοτάκης θα βρί-
σκεται ακόμη στις ΗΠΑ, καθώς 
θα παραστεί στον εορτασμό της 
εθνικής μας επετείου στο Σικάγο 
στις 22 Μαΐου και στις 23 Μα-
ΐου θα είναι ομιλητής στην τε-
λετή αποφοίτησης του Boston 
College), η επιστολή της Κομισιόν 
εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου θα δείξει τις πιθανότητες 
για λήψη ουσιαστικών μέτρων 
κατά της ενεργειακής κρίσης στη 
Σύνοδο Κορυφής.

Ήδη η Ελλάδα έχει προτείνει 
μηχανισμό διατίμησης στη χον-
δρεμπορική του φυσικού αερί-
ου με επιστολή του υπουργού 
Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο μηχανι-
σμός αυτός προβλέπει ειδικότερα 
ότι το κράτος θα ορίζει ανώτατα 
όρια αμοιβής (ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα) ξεχωριστά για κάθε κατη-
γορία ηλεκτροπαραγωγής και θα 
υπολογίζει το κόστος καυσίμου 
για κάθε πόρο παραγωγής. Σε 
περίπτωση που το κόστος του 
καυσίμου είναι υψηλότερο από 
την ανώτατη αμοιβή, το κράτος 
θα αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη για 
τη διαφορά.

Το σχέδιο αυτό έχει ορίζοντα 
έξι μηνών και κόστος περίπου 
4 δισ ευρώ, με χρηματοδότηση 
από εθνικούς πόρους και κοινο-
τικά δάνεια.

Όμως στην κυβέρνηση δεν 
έχουν και μεγάλες ελπίδες. Η 
επανεκλογή του Εμμανουέλ 
Μακρόν στη Γαλλία κρατά βέ-
βαια “ζωντανή” τη “συμμαχία του 
νότου”, που θα δώσει μέχρι τε-
λευταία στιγμή τη μάχη για ευ-
ρωπαϊκή λύση στην ενεργειακή 
κρίση. Όμως δεν είναι βέβαιον 
κατά πόσον η Ευρώπη και ιδί-
ως η Γερμανία και οι λοιπές χώ-
ρες του Βορρά, έχουν ακούσει 
το “καμπανάκι” που χτύπησε το 
εκλογικό αποτέλεσμα των γαλλι-
κών προεδρικών εκλογών.

Η τελική μάχη στις 
Βρυξέλλες και το plan B 
για το ηλεκτρικό ρεύμα

Ο τέταρτος σταθμός του 
“καυτού” Μαϊου είναι λοιπόν η 
Σύνοδος Κορυφής της 30ης και 
31ης Μαϊου. Εκεί φυσικά ο κ.Μη-
τσοτάκης θα συμπαραταχθεί με 
Μακρόν, Ντράγκι, Σάντσεθ και 
Κόστα για ευρωπαϊκό πλαφόν 
στη χονδρική του φυσικού αε-
ρίου και αποσύνδεση της τιμής 
της ηλεκτρικής ενέργειας από το 
φυσικό αέριο. Καθώς όμως στο 
Μαξίμου είναι ρεαλιστές και συ-
νειδητοποιούν ότι η Γερμανία, η 
Ολλανδία, η Δανία, η Εσθονία και 
η Φινλανδία δεν θα υποχωρή-
σουν εύκολα, η κυβέρνηση ετοι-
μάζει ήδη plan B με εθνικά μέτρα 
αντιμετώπισης των ανατιμήσεων 
στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Τις ανακοινώσεις θα κάνει 
φυσικά ο ίδιος ο κ.Μητσοτάκης, 
όπως έπραξε και με τον κατώ-
τατο μισθό. Οι πληροφορίες για 
κατάργηση της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής, που έχει βάλει φωτιά 
στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και 
των ιδιωτών παρόχων, δίνουν ελ-
πίδες στους καταναλωτές και τα 
γαλάζια στελέχη, που δέχονται 
πιέσεις, ωστόσο επισήμως η κυ-
βέρνηση δεν επιβεβαιώνει προς 
το παρόν κανένα από τα σενάρια 
για την αύξηση της επιδότησης 
στο ηλεκτρικό ρεύμα.
News247.gr

Ενεργειακά "καυτός" Μάιος με τέσσερις σταθμούς 
Ευρωπαϊκές λύσεις στην ενεργειακή 
κρίση, αλλά και στενότερη συνεργασία 
με ΗΠΑ στο φυσικό αέριο επιδιώκει ο Κ. 
Μητσοτάκης

Η preinvitation της Gastrade 
για την πανηγυρική εκδήλωση 
έναρξης των εργασιών του LNG 
Αλεξανδρούπολης στις 3 Μαϊου 
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Το σχέδιο της πολυμετο-
χικής εταιρείας στην οποία 
συμμετέχουν η Ελμίνα Κοπε-
λούζου, η ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣΦΑ, η 
Gaslog και η Bulgartransgaz 
βρίσκεται στο στάδιο της κα-
τασκευής και καταβάλλεται 
προσπάθεια να ολοκληρω-
θεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 
2023

Την επίσπευση της υπο-
δομής της πλωτής μονάδας 
αποθήκευσης και αεριοποί-
ησης φυσικού αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη, εξετά-
ζει η Gastrade προκειμένου 
να ικανοποιήσει την εθνική 
στρατηγική για επιτάχυν-
ση των ρυθμών υλοποίησης 
εναλλακτικών πηγών τροφο-
δοσίας της αγοράς που θα 
αντικαταστήσουν το ρωσι-
κό αέριο.

Το σχέδιο της πολυμετο-
χικής εταιρείας στην οποία 
συμμετέχουν η κ. Ελμίνα Κο-
πελούζου, η ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣ-
ΦΑ, η Gaslog του κ. Πίτερ 
Λιβανού και η βουλγαρική 
Bulgartransgaz  βρίσκεται 
στο στάδιο της κατασκευής 
και καταβάλλεται προσπά-
θεια να ολοκληρωθεί μέσα 
στο α’ εξάμηνο του 2023, δη-
λαδή έξι μήνες μπροστά από 
το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Το νέο τέρμιναλ είναι ένα 
πρότζεκτ συνολικού ύψους 
410 εκατ. ευρώ που έχει πλή-
ρως εξασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση από ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς πόρους αλλά 
και μέσω της συμμετοχής των 
ιδιωτών μετόχων του.

Το FSRU Αλεξανδρούπο-
λης έχει ενταχθεί στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία 2014-2020» (ΕΠΑ-
νΕΚ) με το ποσό της δημόσι-
ας δαπάνης να ανέρχεται στα 
166,7 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα την περασμένη 
εβδομάδα εκταμιεύτηκαν για 
τις ανάγκες του έργου πρό-
σθετοι πόροι ύψους 9,7 εκατ. 
ευρώ για την προμήθεια της 
πλωτής μονάδας, η οποία με-
τασκευάζεται στα ναυπηγεία 
της Σιγκαπούρης.

Με την ολοκλήρωση της 
υποδομής, η νέα μονάδα θα 
μπορεί να μεταφέρει 5,5 δισ. 
κ.μ. LNG προς την περιοχή 
της ΝΑ Ευρώπης. 

«Τους τελευταίους μή-
νες που ξέσπασε ο πόλεμος 
βλέπουμε μια τεράστια νέα 
ζήτηση για κλείσιμο δυναμι-

κότητας στην Αλεξανδρούπο-
λη» δήλωνε προ ημερών από 
το συνέδριο των Δελφών, ο 
επικεφαλής της Gastrade 
κ. Κωνσταντίνος  Σιφναίος. 
Όπως ανέφερε, η εταιρεία 
βλέπει να εξαντλείται πολύ 
γρήγορα η διαθέσιμη δυ-
ναμικότητα, τονίζοντας την 
ανάγκη να αναπτυχθεί η δια-
συνδεσιμότητα με τις άλλες 
αγορές και ο διάδρομος προς 
βορρά ώστε να καλυφθούν 
και χώρες -εκτός από την ΝΑ 
Ευρώπη- όπως η Μολδαβία, 
αλλά και η Ουκρανία.

Τα στελέχη της Gastrade 
υποστηρίζουν ότι αυτή την 
ανάγκη και την αυξημένη ζή-
τηση σε LNG έρχεται να κα-
λύψει το δεύτερο FSRU που 
σχεδιάζει η εταιρεία στην 
Θράκη, το οποίο θα μπορού-
σε να λειτουργήσει μέσα στο 
2024.

Σήμερα η Ευρώπη πασχί-
ζει να αντικαταστήσει 60 δισ. 
κυβικά μέτρα φυσικού αερί-
ου με υγροποιημένο φυσι-
κό αέριο.

Όπως αναφέρουν στο 
newmoney.gr στελέχη της 
αγοράς για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτό χρειάζονται να 
επενδυθούν νέα κεφάλαια 
για την ανάπτυξη των ανα-
γκαίων υποδομών LNG που 
θα παραλάβουν και θα με-
ταφέρουν το φυσικό αέριο 
στην ΕΕ.

Οι ανάγκες στην ΝΑ Ευ-
ρώπη (Ελλάδα, Βουλγαρία, 
Σερβία, Βόρεια Μακεδονία)  
σε ετήσια βάση ανέρχονται 
σε περίπου 11 δισεκατομ-
μύρια κυβικά μέτρα ρώσικου 
αερίου και είναι από τις περι-
οχές με δυναμική ανάπτυξης.

Υπολογίζεται ότι τα νού-
μερα αυτά θα φτάσουν στα 
Βαλκάνια τα 16 έως 17 δι-
σεκατομμύρια κ.μ και αν προ-
σθέσουμε και την Μολδαβία 
και την Ουκρανία τα 50 δις 
κ.μ. τα επόμενα χρόνια.

Αυτές οι ποσότητες σύμ-
φωνα με την Gastrade δεν 
μπορούν να καλυφθούν από 
την μια μέρα στην άλλη και 
για να γίνει αυτό απαιτούνται 
υποδομές όπως ο τερματι-
κός σταθμός LNG της Αλε-
ξανδρούπολης, ο  οποίος θα 
μπορεί να υποδεχτεί ένα 10% 
της δυναμικότητας μέσα στα 
επόμενα δύο χρόνια.

Ο διαγωνισμός του 
∆ΕΣΦΑ

Παράλληλα, την Παρα-
σκευή 22/4, ο ΔΕΣΦΑ δη-
μοσίευσε τη διακήρυξη για 
το διαγωνισμό με αντικεί-
μενο: «Λεπτομερής σχεδια-
σμός, προμήθεια υλικών και 
κατασκευή για την Σύνδεση 
με την Πλωτή Μονάδα Απο-
θήκευσης και Αεριοποίησης 
(FSRU) Αλεξανδρούπολης».

Η αρχική αξία της σύμβα-
ση είναι 12 εκατ. ευρώ (χωρίς 
ΦΠΑ) και το δικαίωμα προαί-
ρεσης που αφορά απρόβλε-
πτα ανέρχεται σε ποσοστό 
12% επί του συμβατικού τι-
μήματος ήτοι, κατ’ ανώτατο 
όριο 1,44 εκατ. ευρώ (πλέ-
ον ΦΠΑ). Συμπεριλαμβανο-
μένων των απροβλέπτων ο 
συνολικός προϋπολογισμός, 
μπορεί να φτάσει κατ’ ανώ-
τατο όριο το ποσό των 13,44 
εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ 
ως καταληκτική προθεσμία 
παραλαβής των προσφο-
ρών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής έχει οριστεί η 18η Μα-
ΐου 2022.

Στους όρους της διακή-
ρυξης διευκρινίζεται ότι η 
σύμβαση θα έχει διάρκεια 
15 μήνες και δεν υπόκειται 
σε παράταση.

Κάθε συμμετέχουσα εργο-
ληπτική επιχείρηση στο δια-
γωνισμό, αυτοτελώς ή ως μέ-
λος Ένωσης/ Κοινοπραξίας/
Σύμπραξης (Κ/Ξ) θα υποβάλει 
ως προκαταρκτική απόδειξη, 
δήλωση εγγραφής σε επαγ-
γελματικό μητρώο (σύμφω-
να με την Οδηγία 2014/24/
ΕΕ και το Παράρτημα XI αυ-
τής), με ικανότητα ανάληψης 
εκτέλεσης κατασκευής Η/M 
έργων με προϋπολογισμό ίσο 
ή μεγαλύτερο των 10 εκατ. 
ευρώ.

Όσον αφορά την οικονο-
μική επάρκεια προβλέπεται 
ότι κάθε συμμετέχουσα επι-
χείρηση ή στην περίπτωση 
κοινοπραξίας κάθε μέλος της 

πρέπει να διαθέτει μέσο όρο 
ετήσιου κύκλου εργασιών 
των τριών τελευταίων ετών 
τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ 
και πιστοληπτική ικανότητα 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ποσών που αφορούν πιστώ-
σεις και εγγυητικές επιστο-
λές) τουλάχιστον 1,2 εκατ. 
ευρώ. Σε περίπτωση κοινο-
πραξίας, το παραπάνω πο-
σό πιστοληπτικής ικανότητας 
μπορεί να καλύπτεται αθροι-
στικά από τα μέλη της.

Όσον αφορά την τεχνική 
εμπειρία αναφέρεται ότι κά-
θε συμμετέχουσα εταιρεία θα 
πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς (τουλάχιστον μέ-
χρι το στάδιο της μηχανικής 
ολοκλήρωσης), αυτοτελώς ή 
ως μέλος αναδόχου Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης με 
ελάχιστο ποσοστό συμμετο-
χής στην Ένωση/Κοινοπρα-
ξία/Σύμπραξη 50%, κατά την 
τελευταία οκταετία, τουλάχι-
στον ένα έργο EPC, που αφο-
ρά σε λεπτομερή σχεδιασμό, 
προμήθεια και κατασκευή 
τουλάχιστον ενός Μετρητι-
κού και/ ή Ρυθμιστικού Σταθ-
μού Φυσικού Αερίου Υψηλής 
Πίεσης, με πίεση λειτουργίας 
εισόδου μεγαλύτερη των 40 
bar και συνολικής δυναμικό-
τητας τουλάχιστον 100.000 
Nm3/h. Σε περίπτωση που 
η συμμετέχουσα στο διαγω-
νισμό είναι Κ/Ξ, η παραπά-
νω ελάχιστη απαίτηση εμπει-
ρίας πρέπει να καλύπτεται 
τουλάχιστον από το επικε-
φαλής μέλος (leader) αυτής. 
Ακόμη απαιτείται εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ποσού 
240.000 ευρώ.

Οι συμβάσεις για την 
πλωτή μονάδα

Όλο το διάστημα και πριν 
τη λήψη της τελικής επεν-
δυτικής απόφασης έλαβαν 
χώρα οι διαγωνισμοί για τα 

επιμέρους τεχνικά μέρη του 
project με πρώτη την ίδια 
την πλωτή μονάδα, όπου 
επικράτησε η προσφορά 
της GasLog, η οποία είναι 
και μέτοχος (με 20%) στην 
Gastrade.

Στις 31 Ιανουαρίου, δη-
λαδή λίγες ημέρες μετά την 
επίσημη λήψη της FID, το 
Δ.Σ. της Gastrade, -δυνά-
μει της από 27 Ιανουαρίου 
2022 σχετικής απόφασης της 
Γενική Συνέλευσης των με-
τόχων-, χορήγησε την απα-
ραίτητη ειδική άδεια μεταξύ 
συνδεδεμένων μερών, δη-
λαδή της Gastrade και των 
εταιρειών GasLog Services 
UK Ltd, GAS-fifteen Ltd και 
GasLog Ltd προκειμένου να 
καταρτιστούν οι ακόλουθες 
συναλλαγές:

(α) η Σύμβαση Πώλησης 
& Αγοράς της Πλωτής Μο-
νάδας Αποθήκευσης και Αε-
ριοποίησης (FSRU) μεταξύ 
της Εταιρείας και της GasLog 
Services UK Ltd,

(β) η σύμβαση υπο-
κατάστασης (novation 
agreement) σχετικά με την 
Σύμβαση Πώλησης & Αγοράς 
της Πλωτής Μονάδας Απο-
θήκευσης και Αεριοποίησης 
(FSRU) μεταξύ της Εταιρεί-
ας, της GasLog Services UK 
Ltd και της GAS-fifteen Ltd,

(γ) η εγγύηση της μητρικής 
εταιρείας (Pre-Yard Parent 
Company Guarantee) με-
ταξύ της Εταιρείας και της 
GasLog Ltd.,

(δ) η σύμβαση εκχώρησης 
(novation agreement) μετα-
ξύ της Εταιρείας, της GAS-
fifteen Ltd, και της Keppel 
Shipyard Ltd,

(ε) η σύμβαση εκχώρη-
σης (Conversion Contractor 
Conditional Assignment 
Deed) μεταξύ της Εταιρεί-
ας και της GAS-fifteen Ltd,

(στ) οι πράξεις μεταβίβα-

σης (Deed of Covenants and 
Assignment m.v. “GASLOG 
CHELSEA”) μεταξύ της Εται-
ρείας και της GAS-fifteen 
Ltd.,

(ζ) η 2ης τάξης υποθήκη 
επί της Πλωτής Μονάδας 
Αποθήκευσης και Αεριοποί-
ησης (FSRU) από την GAS-
fifteen Ltd υπέρ της Εται-
ρείας,

( η )  η  σ ύ μ β α -
σ η  s u b o r d i n a t i o n 
(Subordination Agreement) 
μεταξύ της Εταιρείας, της 
GAS-fifteen Ltd. και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελ-
λάδος Α.Ε.

Οι συμβάσεις (α), (β) (γ), 
(στ), (ζ) και (η) θα έχουν 
ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 
2022, η σύμβαση (δ) θα έχει 
ημερομηνία 14 Φεβρουαρί-
ου 2022 και η σύμβαση (ε) 
θα έχει ημερομηνία 15 Φε-
βρουαρίου 2022.

Όπως τονίζεται στην από-
φαση του Δ.Σ., ως προς το 
δίκαιο και εύλογο των συ-
ναλλαγών Η κύρια σύμβαση 
Πώλησης & Αγοράς της Πλω-
τής Μονάδας Αποθήκευσης 
και Αεριοποίησης (FSRU) εί-
ναι δίκαιη και εύλογη για την 
Εταιρεία και τα πρόσωπα που 
δεν αποτελούν συνδεδεμένο 
μέρος, καθώς η επιλογή του 
συνδεδεμένου με την μέτο-
χο εταιρεία GasLog Cyprus 
Investments Ltd Προμηθευ-
τή FSRU, προήλθε μέσω δια-
γωνιστικής διαδικασίας, επι-
πλέον δε η σχετική σύμβαση 
εγκρίθηκε και από την Διαχει-
ριστική Αρχή του ΕΣΠΑ-ΕΠΑ-
ΝΕΚ. Ως προς τις υπόλοιπες 
συμβάσεις, είναι παρεπόμε-
νες της κύριας και επομένως, 
είναι και αυτές δίκαιες και εύ-
λογες για την Εταιρεία και τα 
πρόσωπα που δεν αποτελούν 
συνδεδεμένο μέρος.

Σχέδιο για επιτάχυνση του LNG 
Αλεξανδρούπολης κατά 6 μήνες

ΤΟ PROJECT ΒΡΙΣΚΈΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΈΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΈΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΈΙΑ 
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΈΙ ΣΤΟ 
ΠΡΏΤΟ ΈΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023   

Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών 
προκήρυξε ο ΔΕΣΦΑ

Προσπάθεια για να ολοκληρωθεί ο πρώτος LNG της 
Αλεξανδρούπολης το πρώτο και όχι το δεύτερο εξάμηνο του 2023 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Ιατρικής 2) Νο-
σηλευτικής και 3) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.  

   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 

με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παι-
διατρική – Παιδοκαρδιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 833/8.4.2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 12.4.2022)
ΑΔΑ: Ψ0ΒΞ469Β7Θ-ΙΛΥ                             
   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 27016
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 

με γνωστικό αντικείμενο «Βασική Νοσηλευτική – Εκπαίδευση και Κλινι-
κές Αποφάσεις».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 833/8.4.2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 12.4.2022)
ΑΔΑ: 6ΜΡΦ469Β7Θ-ΖΔΡ                                 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 27017
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι – Υπολογιστική Πολυπλοκότητα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 833/8.4.2022 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 12.4.2022)
ΑΔΑ: Ψ7Φ3469Β7Θ-8ΨΨ                               
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 27026
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 

είναι στις  19  /  6  /  2022
   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέ-
φωνα και e-mail που αναγράφονται:

   
Νοσηλευτικής    e-mail: nursingsecr@upatras.gr
 Ιστότοπος: http:nurs.upatras.gr
τηλ.: 2610 962831-3
Ιατρικής     e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
τηλ.: 2610 969100-8
Μηχανικών Ηλεκτρονικών     e-mail: secretary@ceid.upatras.gr
Υπολογιστών και Πληροφορικής                    
 Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr
τηλ.: 2610 996939-40-41

          Ο Πρύτανης 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Το υψηλό ενεργειακό κό-
στος οδήγησε τον Φεβρου-
άριο στην αναστολή λει-
τουργίας του Τυροκομείου 
Σουφλίου. Ο Άκης Γρηγοριά-
δης, διευθυντής στην Ελλη-
νική Αλυσίδα Συνεταιριστι-
κών Ειδών Διατροφής ΑΕ, 
που αριθμεί τέσσερα υποκα-
ταστήματα στον Έβρο, μετα-
φέρει με δυσαρέσκεια ότι οι 
λογαριασμοί ρεύματος προ-
κάλεσαν αδιέξοδο. «Πληρώ-
νουμε το ακριβότερο ρεύμα 
στην Ευρώπη. Στο Τυροκο-
μείο χρησιμοποιείται πετρέ-
λαιο για την παστερίωση και 

η τιμή διπλασιάστηκε».
Αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι στο κλειστό Τυροκομείο 
ήρθε λογαριασμός ρεύματος 
7.000 ευρώ, ενώ στο κοντινό 
παρελθόν πλήρωναν 1.800 
ευρώ. Μοναδική διέξοδος για 
να ανταποκριθούν στο ενερ-
γειακό κόστος ήταν να ανα-
προσαρμόσουν την τιμή της 
φέτας από 12 σε 15 ευρώ το 
κιλό, αλλά επέλεξαν την ανα-
στολή λειτουργίας.

Ο ίδιος θέλει να ελπίζει ότι 
θα βελτιωθεί η κατάσταση και 
θα βγάλουν τυρί την επόμενη 
χρονιά. «Τα τελευταία τέσσε-

ρα χρόνια είχαμε τη διαχείρι-
ση του Τυροκομείου για την 
προώθηση του παραδοσια-
κού προϊόντος και την παρα-
γωγή νέων, όπως το γιαούρτι 

και η μαλακή φέτα. Μαζί με 
τη διοίκηση του Τυροκομείου, 
αποφασίσαμε την αναστολή 
λειτουργίας του, τουλάχιστον 
για φέτος».

Φέτα φασόν
Προσθέτει ότι προσανα-

τολίζονται στην παραγω-
γή φασόν φέτας σε συνερ-
γασία με τυροκομείο του 

Έβρου, «αφού πρώτα ελέγ-
ξουμε την ποιότητα και τις 
προδιαγραφές του, ώστε να 
βγάλουμε παραδοσιακό τυρί 
Σουφλίου».

Σε αυτή την περίπτωση, 
το Τυροκομείο θα συνεργά-
ζεται με τους κτηνοτρόφους 
για την παροχή γάλακτος. Οι 
παραγωγοί συμφώνησαν ήδη 
με άλλο τυροκομείο για να 
δίνουν το γάλα τους, αλλά, 
διατηρώντας τη σχέση με το 
Τυροκομείο Σουφλίου, συ-
νεχίζουν να χρησιμοποιούν 
τις παγολεκάνες μέχρι να ορ-
γανωθούν πλήρως. «Προερ-
χόμαστε όλοι από αγροτικές 
οικογένειες. Σεβόμαστε τον 
παραγωγό, γιατί είναι ο πιο 
χαμένος όλων με τις αυξήσεις 
που επήλθαν σε ζωοτροφές 
και ενέργεια», λέει ο κ. Γρη-
γοριάδης.

Προσθέτει ότι η λειτουρ-
γία της εταιρείας συνεχίζεται 
για την παραγωγή του τσί-
πουρου ΜΕΤΑΞΙ και βρίσκο-
νται στη διαδικασία αδειο-
δότησης οινοποιείου επί 
ενάμιση χρόνο.

ypaithros.gr 

Κλειστό λόγω… ρεύματος 
το Τυροκομείο Σουφλίου

ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΙ ΈΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 7.000 
ΈΥΡΏ ΟΔΗΓΗΣΈ ΤΟΝ ΦΈΒΡΟΥΑΡΙΟ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ  
                               
Στόχος για το μέλλον η παραγωγή φασόν 
φέτας σε συνεργασία με τυροκομείο του 
Έβρου 

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε 
εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ55/ΔΣ13/18-04-2022 απόφασης του Δ.Σ 
του Νοσοκομείου διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
με αντικείμενο την προμήθεια των υλικών και των απαιτούμενων ερ-
γασιών για την εγκατάσταση και σύνδεση του Συστήματος Ποζιτρονι-
κής – Αξονικής Τομογραφίας (PET-CT) στον χώρο της Πυρηνικής Ιατρι-
κής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 
55.300,00€ πλέον ΦΠΑ.

Αριθμ. Διακήρυξης: 12/22
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άπο-

ψη Προσφορά μόνο βάσει Τιμής (άθροισμα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών και υλικών). 

 Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 
13-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-
05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. 

 Χρόνος ισχύος προσφορών: Δύο (2) μήνες από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμέ-
νη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φο-
ρέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλ-
ληλέγγυα και εις ολόκληρον.

         Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύνα-
ψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
2% επί της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων υπηρεσιών/υλικών. 
Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού η οποία 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντικατασταθεί με εγγυητική 
καλής λειτουργίας ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.  

         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. 
Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου

                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλε-
ξανδρούπολης μαζί με το Μεσο-
γειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε 
προσκαλεί το κοινό στην απο-
λογιστική ημερίδα  του έργου 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» στα 
πλαίσια υλοποίησης του ΣΒΑΑ 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
που θα λάβει χώρα σήμερα, 27 
Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 
στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Επιμελητηρίου Αλεξαν-
δρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 
307) στον 3ο όροφο.

Για το έργο «Κατάρτιση 
Εργαζομένων» στον 
τομέα του τουρισμού

Ημερίδα από τον Εμπορικό Σύλλογο 
Αλεξανδρούπολης

Θλιβερή εξέλιξη η αναστολή λειτουργίας του τυροκομείου Σουφλίου 
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Απαντήσεις

Προτεινόμενα Θέματα  /  Από το Φροντιστήριο «Εξέλιξη»

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα του Fermat , όταν η συνάρτηση 𝑓𝑓    
παρουσιάζει τοπικό μέγιστο σε 𝑥𝑥0  εσωτερικό σημείο του Δ.                                         μονάδες 8  

Α2. Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle και τη γεωμετρική ερμηνεία του.                  μονάδες 5 

Α3. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: 

”Αν μία συνάρτηση είναι συνεχής στο (𝛼𝛼, 𝛽𝛽), τότε το σύνολο τιμών της θα είναι ανοιχτό 
διάστημα”. 

i) Είναι αληθής ή ψευδής η πρόταση;                                                                                  μονάδα 1 

ii) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας στο ερώτημα (i).                                               μονάδες 4 

Α4.  Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 

i) Αν  lim
ℎ→0

𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥 + ℎ) = −∞, τότε η ευθεία 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥0  είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της 

γραφικής παράστασης της 𝑓𝑓.                                                                                               μονάδες 2 

ii) Ισχύει  𝑥𝑥 < 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑥𝑥 < −𝑥𝑥 , για κάθε 𝑥𝑥 < 0.                                                                       μονάδες 2                                                                        

iii) Αν 𝑓𝑓 συνεχής στο [𝛼𝛼, 𝛽𝛽] και 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≠ 0 για κάθε [𝛼𝛼, 𝛽𝛽] , τότε 𝑓𝑓(𝑎𝑎) · 𝑓𝑓(𝛽𝛽) > 0.    μονάδες 2 

iv) Αν f παραγωγίσιμη συνάρτηση σ΄ ένα σύνολο Α και 𝑓𝑓(𝑥𝑥) > 0 για κάθε 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥, τότε: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) · (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓(𝑥𝑥))′ − 𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 0, για κάθε 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥.                                                                 μονάδες 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ  Β 

Δίνεται η συνάρτηση 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = {
𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑥𝑥 , 𝑥𝑥 ≤ 0

1
𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑥𝑥 , 𝑥𝑥 > 0 η οποία είναι συνεχής στο 0. 

Β1. Να βρείτε την τιμή του 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑅𝑅.                                                                                          μονάδες 6 

Β2. Για 𝛼𝛼 = 1, να εξετάσετε αν η συνάρτηση 𝑓𝑓 είναι παραγωγίσιμη.                          μονάδες 6 

Β3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης Cf  της συνάρτησης f 
στο σημείο Α με τετμημένη −1.                                                                                           μονάδες 6 

Β4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση 
της συνάρτησης 𝑓𝑓, από τον άξονα 𝑥𝑥’𝑥𝑥 και τις ευθείες 𝑥𝑥 = −1 και 𝑥𝑥 = 2.                  μονάδες 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ  Γ 

Δίνεται συνάρτηση 𝑓𝑓: 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅 δύο φορές παραγωγίσιμη , 𝑓𝑓(0) = 0 , η 𝑓𝑓 παρουσιάζει τοπικό 
ακρότατο στο 0 και ισχύει : 2𝑓𝑓′(𝑥𝑥) · 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 2 = −𝑓𝑓(𝑥𝑥) · 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒𝑥𝑥 · 𝑓𝑓′′(𝑥𝑥). 

Γ1. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης 𝑓𝑓.                                                                        μονάδες 7 

Γ2. Αν 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2

𝑒𝑒𝑥𝑥 , να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.       μονάδες 6                                     

Γ3. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα , να βρείτε τα σημεία καμπής  και να 
εξετάσετε αν έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο +∞ (και αν ναι να την βρείτε).           μονάδες 6  

Γ4. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με κάθετες πλευρές 𝛽𝛽 = 12𝑐𝑐𝑐𝑐 και 𝛾𝛾 = 32𝑐𝑐𝑐𝑐. Αν η 
πλευρά β αυξάνεται με ρυθμό 6𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑠𝑠 και η πλευρά γ ελαττώνεται με ρυθμό 4𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑠𝑠 ,να 
βρεθεί ο ρυθμός αύξησης ή ελάττωσης του εμβαδού του τριγώνου , ύστερα από 3s. 

                                   μονάδες 6                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται συνάρτηση 𝑓𝑓: 𝑅𝑅 → 𝑅𝑅 δύο φορές παραγωγίσιμη με 𝑓𝑓′ γνησίως αύξουσα. 

Δ1. Αν η συνάρτηση f είναι άρτια, να αποδείξετε ότι η 𝑓𝑓’ είναι περιττή.                     μονάδες 4                                       

Δ2. Αν η f είναι περιοδική συνάρτηση και 𝑐𝑐 ένας θετικός αριθμός ,τότε υπάρχει ξ𝜖𝜖𝑅𝑅 τέτοιο 
ώστε 𝑓𝑓(𝜉𝜉 + 𝑐𝑐) − 𝑓𝑓(𝜉𝜉) = 𝑐𝑐 · 𝑓𝑓′(𝜉𝜉).                                                                                      μονάδες 7                             

Δ3. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν 3 σημεία της γραφικής παράστασης της 𝑓𝑓 που να είναι 
συνευθειακά.                                                                                                                           μονάδες 7                             

Δ4. Αν 𝛢𝛢(𝑥𝑥0, 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)) και 𝐵𝐵(𝑥𝑥1, 𝑓𝑓(𝑥𝑥1)) δύο σημεία της 𝐶𝐶𝑓𝑓 με 0 < 𝑥𝑥o< 𝑥𝑥1 , να αποδείξετε ότι η 
γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ στο διάστημα 
(𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1).                                                                                                                                     μονάδες 7                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ  Β 

Δίνεται η συνάρτηση 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = {
𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑥𝑥 , 𝑥𝑥 ≤ 0

1
𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑥𝑥 , 𝑥𝑥 > 0 η οποία είναι συνεχής στο 0. 

Β1. Να βρείτε την τιμή του 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑅𝑅.                                                                                          μονάδες 6 

Β2. Για 𝛼𝛼 = 1, να εξετάσετε αν η συνάρτηση 𝑓𝑓 είναι παραγωγίσιμη.                          μονάδες 6 

Β3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης Cf  της συνάρτησης f 
στο σημείο Α με τετμημένη −1.                                                                                           μονάδες 6 

Β4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση 
της συνάρτησης 𝑓𝑓, από τον άξονα 𝑥𝑥’𝑥𝑥 και τις ευθείες 𝑥𝑥 = −1 και 𝑥𝑥 = 2.                  μονάδες 7 
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 SUDoKU

2 6 9

5 2 6

4 3 8 5

9 3

1 5 7 4 8 2

2 7

3 5 2 1

9 4 3

4 1 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

2 9 6 8 4 3 7 1 5
1 8 3 7 9 5 4 6 2
5 4 7 2 6 1 8 3 9
8 1 4 6 5 2 3 9 7
9 6 5 3 7 8 1 2 4
3 7 2 4 1 9 5 8 6
4 2 9 1 8 7 6 5 3
7 5 1 9 3 6 2 4 8
6 3 8 5 2 4 9 7 1
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

5 6 3 8

3 2 1

4

6 9 2 7 8

8 3 6 2

9 3 4 7 6

5

2 1 5

8 7 4 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Oι επιβάτες μιας πτήσης κάθονται στις θέσεις 
τους και περιμένουν τους πιλότους. Σύντομα, δύο 
άνδρες μπαίνουν στον αεροπλάνο, με στολή πιλό-
του. Φορούν μαύρα γυαλιά. Ο ένας από τους δύο 
συνοδεύεται από έναν σκύλο για τυφλούς και ο 
άλλος βρίσκει το δρόμο του με την βοήθεια ενός 
άσπρου μπαστουνιού. Προχωρούν στον διάδρομο, 
μπαίνουν στο πιλοτήριο και ξανακλείνουν την πόρτα.

Πολλοί από τους επιβάτες γελούν νευρικά και 
όλοι κοιτάζονται με μία έκφραση που πηγαίνει από 
την έκπληξη στον φόβο ή τον σκεπτικισμό.

Μερικoί ψάχνουν τις κάμερές τους.
Μερικά λεπτά αργότερα οι μηχανές του αερο-

πλάνου ξεκινούν και το αεροπλάνο επιταχύνει στην 
πίστα. Τρέχει όλο και πιο γρήγορα και μοιάζει σα να 
μην πρόκειται να απογειωθεί ποτέ. Οι επιβάτες κοι-
τάζουν από τα παράθυρα τους και διαπιστώνουν ότι 
το αεροπλάνο κατευθύνεται ίσια σε μια λίμνη που 
βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου απογείωσης.

Το αεροπλάνο τώρα τρέχει πολύ γρήγορα στην 
πίστα και πολλοί επιβάτες

διαπιστώνουν ότι δεν πρόκειται να απογειωθούν 
ποτέ και ότι όλοι θα πέσουν στην λίμνη.

Οι φωνές των έντρομων επιβατών γεμίζουν 
το αεροπλάνο, αλλά αυτή ακριβώς τη στιγμή, το 
αεροπλάνο απογειώνεται γλυκά, χωρίς το παρα-
μικρό πρόβλημα.

Οι επιβάτες ηρεμούν, χαμογελούν, νιώθοντας λί-
γο ανόητοι που πίστεψαν σε αυτό το κακόγουστο 
αστείο. Λίγα λεπτά αργότερα το γεγονός ξεχάστηκε.

Στο πιλοτήριο, ο πιλότος ψαχουλεύει το ταμπλό 
με τα όργανα, βρίσκει το κουμπί του αυτόματου πι-
λότου και τον βάζει σε λειτουργία. Λέει μετά στον 
συγκυβερνήτη:

- Ξέρεις τι πραγματικά με φοβίζει;
- Όχι, απαντά ο άλλος.
- Μια απ' αυτές τις μέρες, θα βάλουν τις φωνές 

πολύ αργά και θα πνιγούμε όλοι μας...

* * * * * * 

Λέει μια γυναίκα στον φούρναρη.
- Θέλω ένα κέικ σοκολάτας, αλλά ψιλοκαμένο.
- Γιατί ψιλοκαμένο;
- Για να νομίζει ο άνδρας μου ότι το έφτιαξα εγώ!

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Εύθραυστα αντικείμενα — Ιδρυτής του 
ο Α. Παπανδρέου (αρχικά).
2. Τοξοειδές κατασκεύασμα — Παρά-
πηγμα.
3. Σύνθεσε και το "Νύχτωσε χωρίς φεγ-
γάρι".
4. Αρχή… ομόνοιας — Γερμανός συνθέτης 
του ρομαντισμού — Ασύμφωνες… φήμες.
5. Αρχικά ομάδας μπάσκετ — Θανάσιμο 
το… αγκάλιασμά του — Σύστημα περί-
θαλψης (αρχικά).
6. Κι ο παπάς… πάει μ' αυτή — Στενό γυ-
ναικείο παντελόνι.
7. … Πφάιφερ: ηθοποιός — Γιορτές που 
γίνονταν προς τιμή της Ήρας.
8. Συγκεχυμένος θόρυβος — "… Χουρ": 
παλιά, κινηματογραφική ταινία — Κλασική 
αντιπολεμική ταινία του Ρ. Άλτμαν.
9. Παρακινεί, προτρέπει — Σήμερα λέγεται 
Ιράν — Η τελευταία τάξη του δημοτικού.
10. Θέα σε ανοιχτό ορίζοντα.
11. Άνθρωπος χωρίς οίκτο — Αυτονομι-
στές αντάρτες της Ν. Καληδονίας.
12. Ταραχή (μτφ.) — Θαλασσινό μαλα-
κόστρακο.

-- Συστατικά --

•  1 λίτρο γάλα, φρέσκο
• 10 φύλλα Βηρυτού ή κρούστας
• 200 γρ. βούτυρο, φρέσκο
• 200 γρ. ζάχαρη
• 5 αυγά
• 100 γρ. σιμιγδάλι, ψιλό
• 2 βανίλιες

• Φλούδα λεμονιού  

            --Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Αρχικά, σε κατσαρόλα με χοντρή βάση, ζεσταίνουμε το 
γάλα με την φλούδα λεμονιού.

• Σε μια μπασίνα με αυγοδάρτη ή στο μίξερ, χτυπάμε τη 
ζάχαρη, τα αυγά, το σιμιγδάλι και τις βανίλιες, μέχρι να 
ενωθούν.

• Στην συνέχεια, παίρνουμε με μια κουτάλα 2 με 3 κουτα-
λιές ζεστό γάλα και το ρίχνουμε στα χτυπημένα υλικά, 
ανακατεύοντας καλά.

• Όλο μαζί, το αδειάζουμε στο γάλα που ζεσταίνεται.
• Ανακατεύοντας έως ότου δέσει η κρέμα ελαφριά, αφαι-
ρούμε τη λεμονόφλουδα και αποσύρουμε από τη φωτιά.

• Μετά, προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας, βούτυρο.
• Βουτυρώνουμε το ταψί και ένα-ένα τα 6 φύλλα, με το 

υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο.
• Αδειάζουμε την κρέμα και γυρίζουμε τα φύλλα που προ-
εξέχουν από το ταψί.

• Έπειτα, στρώνουμε από πάνω ένα-ένα βουτυρωμέ-
να, τα υπόλοιπα 4 φύλλα μπήγοντας τα με τη βοήθεια 
μιας σπάτουλας στις άκρες, ώστε να διπλώσουν κάτω 
από το γλυκό.

• Χαράζουμε με κοφτερό μαχαίρι, προσέχοντας να μη βγει 
η κρέμα στην επιφάνεια.

• Ζεσταίνουμε, να κάψει το υπόλοιπο βούτυρο και περι-
χύνουμε πρώτα τις γωνίες και τις “χαραξιές”.

• Ραντίζουμε με τα δάκτυλα τα φύλλα, με λίγο νερό.
• Ψήνουμε το γαλακτομπούρεκο στους 180 βαθμούς 
Κελσίου σε προθερμασμένο φούρνο, για 50 λεπτά το-
ποθετώντας το στην τελευταία σχάρα του φούρνου, 
μέχρι να ροδίσει καλά.

• Όταν ψηθεί, αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει καλά.
• Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 7 με 8 λεπτά μέχρι 
να δέσει.

• Τέλος, περιχύνουμε με ζεστό σιρόπι το κρύο γλυκό.
• Το γαλακτομπούρεκο μας είναι έτοιμο.
• Καλή σας απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Γαλακτομπούρεκο, τόσο λαχταριστό που δεν θα 
μείνει κομμάτι!

Κάθετα

1. Μονωτικό υλικό.

2. Αυτά μέσα στο… ταψί — Ήρωας των "Αθλί-

ων" του Ουγκό — Με το πι… μούσκεμα.

3. Μεγάλο αμερικανικό αστεροσκοπείο — 

Φιλοξενεί καραβάνια — … Άνκα: παλιός, 

Αμερικανός τραγουδιστής.

4. Μυθικός ήρωας της Αιτωλίας — Αρχή… 

δέησης — Σηκώνεται… σε διαδηλώσεις.

5. Κομψός.

6. Τόσοι… αποτελούν ντουέτο — Δηλώνει 

κίνηση σε τόπο.

7. Θεός του έρωτα στην ινδική μυθολογία — 

Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο (αρχικά).

8. Έτσι δρουν οι μηχανορράφοι (επίρρ.).

9. Ένα από τα ονόματα του Πόε — Πρώτα 

στην… οργάνωση — Παλιό, γαλλικό τσίρκο.

10. Γουρούνι, χοίρος (αρχ.) — Αρχαία σημιτι-

κή χώρα — Αιγυπτιακός πάπυρος.

11. Κεντρικά στη… γόβα — Ένας από τους 

προφήτες — Γενάρχης των Αδιτών.

12. Ηρεμιστικά.



Η ΓΝΩΜΗ
27  AΠΡΙΛΙΟΥ  2022 ΓΝΩΜΗ   13

Η ποσότητα αλλά και εύρος 
των δυνατοτήτων κινητών τη-
λεφώνων διευρύνονται καθη-
μερινά. Ομάδα ερευνητών και 
επιστημόνων από διάφορους 
κλάδους ανέπτυξε το ResApp 
μια εφαρμογή με την οποία το 
κινητό τηλέφωνο πραγματο-
ποιεί διάγνωση για την παρου-
σία του κορωνοϊού. Το μόνο 
που έχει να κάνει κάποιος εί-
ναι να βήξει πολύ κοντά στην 
συσκευή και αυτή χρησιμοποι-
ώντας τεχνολογία μηχανικής 
μάθησης (κλάδος της τεχνητής 

νοημοσύνης) θα εντοπίσει τα 
ίχνη του κορωνοϊού. Οι δημι-
ουργοί της εφαρμογής πραγ-
ματοποίησαν δοκιμές σε πε-
ρίπου 800 άτομα στις ΗΠΑ 
και την Ινδία και όπως ανα-
φέρουν η εφαρμογή εντόπι-
σε τον κορωνοϊό με ποσοστό 
επιτυχίας 92%.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι 
με αυτά τα αρχικά αποτελέ-
σματα της εφαρμογής. Αυτοί 
οι αλγόριθμοι προσφέρουν μια 
μοναδική ευκαιρία για να αντι-
κατασταθούν τα διαγνωστικά 

τεστ σε όλο τον κόσμο δίνο-
ντας έτσι λύση στα προβλήμα-
τα παραγωγής και διανομής 
αυτών των τεστ καθώς φυσι-
κά και στο κόστος που πρέπει 
να καταβάλει καθημερινά ένας 
τεράστιος αριθμός ανθρώπων 
παγκοσμίως για να κάνει κά-
ποιο ραπιντ ή PCR τεστ. Σκο-
πεύουμε να επιταχύνουμε τις 
διαδικασίες λήψης των σχε-
τικών εγκρίσεων και άδειας 
εμπορικής εκμετάλλευσης της 
εφαρμογής με τις αρμόδιες 
Αρχές σε όλο τον κόσμο και 
βρισκόμαστε ήδη σε συζητή-
σεις με μεγάλες εταιρείες τε-
χνολογίας αλλά και υπηρεσι-
ών ιατρικών υπηρεσιών για 
να γίνει όσο το δυνατόν συ-
ντομότερα αυτή η διαδικασία» 
αναφέρει ο Τόνι Κίτινγκ, διευ-
θύνων σύμβουλος της εται-
ρείας που δημιουργήθηκε για 
την ανάπτυξη και εκμετάλλευ-
ση της ResApp. H Pfizer έχει 
ήδη δείξει ενδιαφέρον για την 
εφαρμογή προσφέροντας 74 
εκατ. δολάρια στους μετόχους 
εταιρεία της ResApp για να 
την εξαγοράσει.

Ποιο είναι το 
επικρατέστερο 

σενάριο  
Τα δυσμενή οικονομικά αποτελέ-

σματα του τελευταίου τριμήνου υπο-
χρέωσαν το Netflix να γίνει η πρώτη 
πλατφόρμα streaming που θα δρομο-
λογήσει μέτρα για να αντιμετωπίσει το 
φαινόμενο της εκτεταμένης χρήσης των 
κωδικών ενός συνδρομητή από πολ-
λαπλά πρόσωπα, φίλους ή συγγενείς. 
Όμως πως ακριβώς θα εφαρμοστεί αυ-
τό; Το CNBC, σε δημοσίευμα του, στέκε-
ται στις πληροφορίες που αφορούν το 
σχέδιο που έχει στα σκαριά η εταιρεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία πάνω από 
100 εκατ. νοικοκυριά μοιράζονται έναν 
κωδικό, από τα οποία τα 30 εκατ. αφο-
ρούν τις αγορές των ΗΠΑ και του Κανα-

δά. Στόχος δεν είναι να παγώσει άμεσα 
το μοίρασμα των κωδικών, καθώς κά-
τι τέτοιο μπορεί να κατέληγε τελικά σε 
απώλεια πελατών προκαλώντας τον 
εκνευρισμό του κοινού. Αντ’ αυτού το 
επικρατέστερο σενάριο θέλει την πλατ-
φόρμα να επιβάλει μια μικρή, επιπλέον 
χρέωση για τους παραπάνω λογαρια-
σμούς, για όσους δηλαδή χρησιμοποι-
ούν τον κωδικό εκτός της δηλωμένης 
αρχικής διεύθυνσης σπιτιού.

Σε πρώτη φάση όλοι οι συνδρομητές 
θα ενημερωθούν μέσω email, εφόσον 
διαπιστωθεί πως ο κωδικός τους χρη-
σιμοποιείται και από άλλα άτομα/νοικο-
κυριά. Από εκεί και πέρα θα προστεθεί 

μια επιπλέον επιβάρυνση για έως δύο 
επιπλέον άτομα. Ωστόσο, η τιμή δεν θα 
είναι ίδια, αλλά θα αλλάζει σε κάθε χώ-
ρα. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η αύξη-
ση θα κυμαίνεται στα 2 με 3 δολάρια, 
για παράδειγμα στα 2,13 δολάρια το 
μήνα στο Περού και στα 2,92 δολά-
ρια στη Χιλή.

Σφυγμομέτρηση της ερευνητικής 
εταιρείας Time2Play στις ΗΠΑ έδειξε 
πως περίπου το 80% των Αμερικανών 
που χρησιμοποιούν τον κωδικό κάποιου 
άλλου, δεν πρόκειται να αγοράσουν το 
δικό τους κωδικό, αν δεν μπορούν να 
τον μοιραστούν.

Netflix: Το σχέδιο για να σταματήσει 
το μοίρασμα των κωδικών  

Η 
επόμενη 
ημέρα

Ο Ίλον Μασκ (Elon Musk) συ-
ντόμως θα αναλάβει τα ηνία του 
Twitter. Η εταιρεία - «κολοσσός» 
ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως είπε 
το μεγάλο «ναι» στην προσφορά 
44 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
του διευθύνοντος συμβούλου της 
Tesla για την ιδιωτικοποίηση της 
εταιρείας. 

Αυτό σημαίνει ότι ο πλουσιότε-
ρος άνθρωπος στον κόσμο πρό-
κειται να αποκτήσει τη δύναμη να 
«αναδιαμορφώσει τον λόγο» σε 
ένα κοινωνικό δίκτυο που χρησι-
μοποιούν περισσότερα από 200 
εκατομμύρια άτομα καθημερινά. 
Πώς θα μπορούσε ο Μασκ να 

ασκήσει αυτή τη δύναμη;
Ο διευθύνων σύμβουλος της 

Tesla και της SpaceX περιγράφει 
τον εαυτό του ως «απόλυτο υπο-
στηρικτή της ελευθερίας του λό-
γου» και έχει επικρίνει αυτό που 
θεωρεί «υπερβολικό επανέλεγ-
χο» στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Ο Μασκ έχει υποστηρίξει ότι 
τα κοινωνικά δίκτυα δεν πρέπει να 
αφαιρούν σχόλια που -αν και προ-
σβλητικά- εξακολουθούν να εί-
ναι νόμιμα. Κατά τη διάρκεια πρό-
σφατης συνέντευξης σε συνέδριο 
TED, μάλιστα, είπε: «Αν είναι μια 
γκρίζα ζώνη, αφήστε το tweet να 
υπάρχει».

Οι ειδικοί που μελετούν τα κοι-
νωνικά δίκτυα ανησυχούν για την 
προσπάθεια του Μασκ να χαλα-
ρώσει τους κανόνες στο Twitter. 
Λένε ότι αυτό θα μπορούσε να 
δώσει άδεια σε κακοποιητές, τρολ 
και άλλους που κάνουν κατάχρηση 
της πλατφόρμας για να στοχοποι-
ούν ανθρώπους.

Μία από τις πολυπόθητες 
αλλαγές, μεταξύ των χρηστών 
του Twitter, είναι η δυνατότητα 
επεξεργασίας των αναρτήσεών 
τους. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι 
είναι υπέρ στο να μπορούν οι 
χρήστες να αλλάζουν αυτό που 
λένε στα tweets τους. 

To Twitter στα χέρια του Έλον Μασκ 

Το πρώτο που θα συνέβαινε, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες 
από το Πλανητάριο Χέιντεν του 
Αμερικάνικου Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας, θα ήταν τα πάντα να 
αρχίσουν να πετάνε με ιλιγγιώ-
δη ταχύτητα προς τα ανατολικά.  
Στη συνέχεια θα δημιουργούνταν 
τεράστια τσουνάμι. Η δύναμη της 
ορμής θα μετέφερε με τεράστια 
κύματα όλο το νερό των θαλασ-
σών και αυτό προς τα ανατολικά. 
Θα αφάνιζαν τα πάντα. 

Εκτός από τις θάλασσες και 
η ατμόσφαιρα με τη δύναμη της 
ορμής θα συνέχιζε. Θα φυσούσαν 
άνεμοι δυσθεώρητης ταχύτητας 
προς τα ανατολικά που θα παρέ-
συραν τα πάντα. Μέχρι που στο 
τέλος ένα μέρος της ατμόσφαι-
ρας θα χανόταν.

Θα αλλάξει η μορφολογία 
από την ξαφνική διακοπή ταχύ-
τητας. Το νερό των ωκεανών (με-
τά τα τσουνάμι) θα συγκεντρώ-
νονταν στους δυο πόλους. Έτσι 
θα είχαμε Ένας Βόρειο Ωκεανό 
και έναν Νότιο Ωκεανό και στη 
μέση μια νέα τεράστια ήπειρο. 

Η τεράστια κινητική δύναμη 

θα είχαν καταστρο-
φικά αποτελέσματα 
για τον πυρήνα της γης. 
Κάτι που σημαίνει ότι θα ακο-
λουθούσαν μεγάλες εκρήξεις 
ηφαιστείων και τεράστιοι σει-
σμοί παντού.

Θα άλλαζε το σχήμα της Γης. 
Από γεώδες που είναι σήμερα 
(πεπλατυσμένη στους πόλους και 
διογκωμένη στον ισημερινό) θα 
γινόταν περισσότερο σφαιρικό.

Θα άλλαζε το κλί-
μα. Δεν θα υπήρχε πλέ-

ον εύκρατο ή τροπικό αλλά 
δυο κλίματα. Στο ένα ημισφαίριο 
ζέστη με θερμοκρασίες ερήμου 
και στο άλλο ημισφαίριο κρύο με 
πολικές θερμοκρασίες. Η ζωή θα 
ήταν εύκολη μόνο εκεί που θα 
ενώνονταν τα δυο κλίματα. Μια 
ακόμη θεωρία της NASA, ανα-
φέρει ότι στη Γη θα υπήρχαν 6 
μήνες μέρας και 6 μήνες νύχτας.  

Τι θα γινόταν εάν η Γη σταματούσε 
ξαφνικά να κινείται;

Τα κινητά τηλέφωνα θα ανιχνεύουν 
τον κορωνοϊό

Science

Με ένα 
απλό… βήξιμο 
και ένα app 

Εφιαλτικό 
σενάριο

««Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας δημοκρατίας που 
λειτουργεί και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης, όπου 

συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας» » 
Elon Musk – Νέος ιδιοκτήτης Twitter
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Λ. Δημοκρατίας 280  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 83000

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ALEXANDER
2ο χιλ. Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο :  25510 89055

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ
Μουδανιών 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23593

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ
Λ. Δημοκρατίας 458  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 28607

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Μαλγάρων 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551081455

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ  
Κ. Παλαιολόγου 20  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551028830

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΩΤΙΝΗ 
Αγ. Παρασκευής 1  •  Διχ/χο 
Τηλέφωνο :  2553023400

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε  •  Αλευροβιομηχανία
Τ.Θ. 1104  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551026259

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Μάκρης -  Τ.Θ. 
317 Τηλέφωνο : 2551071271

ΕΠΑΠ ΑΕ  •  Βιομηχανία Αναψυκτικών
Λεπτή Ορεστιάδος 
Τηλέφωνο : 25520 81180

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ
Παραγωγή Επεξεργασία Γάλακτος
Τ.Θ. 49   Διδ/χο •  Τηλέφωνο : 25530 20020

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Εμπόριο Αεριούχων Ποτών
11ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 2551051285

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Βιομηχανία Αλλαντικών 
ΤΘ. 148  Β.Ι.Π.Ε. Άβαντος  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081742-1

ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. Χιλή •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551039005

ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΩΝΙΑΔΗΣ Μ. ΟΕ
Λ. Δημοκρατίας 448  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 81230 & 61500

Καύσιμα

ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ  
Θέρμανση - Κλιματισμός
Δ. Σολωμού 6  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551033133

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ GAS A.E.
Προμύθεια Φυσικού Αερίου
Λ. Κηφισίας  209  •  Μαρούσι
Τηλέφωνο :  2106141130

Φωτοβολταϊκά
Ενέργεια

Ακίνητα

ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο 
Ειρήνης 32  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  25510 38991

Ξενοδοχεία

ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ 
4ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής  •  Τ.Θ 19 
Τηλέφωνο : 25510 89100

ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ "ΔΕΛΦΊΝΙ" 
1ο χλμ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 2551087200 

Καφέ
Εστίαση

ART GALLERY CAFE
Σκρα 4  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  :  2551081220

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 27   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551034645

Μηχανές
Ποδήλατα

Γερανοί

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πλ. Ελευθερίας 3  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 36645

Εμπόριο

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε  •  Εμπόριο Εισαγωγές
6ο χλμ. Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 25510 45250

ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΔΗ Ο.Ε.Ε. 
Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9  •  Διδ/χο  
Τηλέφωνο : 2553022489

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Εμπόριο 
Δίκαια Έβρου

ΘΥΓ. ΧΑΡ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπόριο Μεταχ. Αυτοκινήτων
3ο χλμ  Αλεξ/πολης  - Φερών
Τηλέφωνο : 2551026329

ΜΑΥΡΗΣ Α.Ε  •  Καλλυντικά - Ενδύματα
14ης ΜΑΙΟΥ 30 Β  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551023685

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  •  Μεταξωτά
Βασ. Γεωργίου 199   •  Σουφλί  
Τηλέφωνο :  25540 22371

ΛΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Βιολογικά Προϊόντα
Αν. Θράκης 98  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :   25510 29716

ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ Α.Ε  •  Σπούπερ Μάρκετ
Κων/πόλεως 173 • Ορεστιάδα
 Τηλέφωνο :   2552022993

ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕΕ
Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική  
Λ. Δημοκρατίας 49  •  Αλεξ/πλη
 Τηλέφωνο :   2551024825

Tρόφημα
Ποτά

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επεξεργασία Ξυλείας
Φυλάκιο  •  Κυπρίνος
Τηλέφωνο : 2552095493

Ξυλεία

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 
Βιομηχανία Ξύλου
Σωκράτη Οικονόμου 34 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 89810

ΓΛΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ανδρονίκου 66  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 84111

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κωλλέτη 2    •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 34604

''ΑΝΟΔΟΣ" ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Καβύρη & Π. Φωτίου 75   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551020660

"ΟΡΟΣΗΜΟ"  ΡΟΥΦΟΣ Ε & ΣΙΑ
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Αν. Θράκης 52 & 14ης Μαΐου • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 23523

Φροντιστήρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΗ"
Φροντιστήριο  Μέσης Εκπαίδευσης
Ι. Δραγούμη 32   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 2551305123

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 
Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00  Τσώνης Μαζαράκη 11 (μεταξύ 
Αγ. Νικολάου & ΤΑΞΙ) ✆2551038473
18:00-08:00  Γκοτσίδης 14 Μαίου 56 (πα-
ραπλεύρως ΙΚΑ)  ✆2551024442

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Μπαμίδου - Πιτιακούδης Βασ. Γεωργίου 
207 ✆2554022013

ΔIΔYMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Σ.Φ. Κυρούδη - Μπιμπούδη Κων/πολεως 
222 ✆2552023926

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου
Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Ασανσέρ
Ημέρα Μνήμης Μαρτύρων και 
Ηρώων του Ολοκαυτώματος
Παγκόσμια Ημέρα Σχεδίου 
(Graphic Design)

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σου 
προσφέρει κάποιες «υπερβατικές» διε-
ξόδους, είτε μέσα από τις τέχνες, είτε 
μέσα από μεταφυσικά βιώματα κι εσύ 
δεν έχεις παρά να προσυπογράψεις σε 
όλα εκείνα που υπαγορεύουν η διαίσθη-
ση και τα όνειρά σου. Επιπλέον μην… 
παραλείψεις να κοιμηθείς για να έρθεις 
«στα ίσα σου»!

ΤΑΥΡΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε 
καλεί να αφεθείς για λίγο στα όνειρά σου 
και να πιστέψεις στο καλύτερο ακόμη κι 
αν μέσα σου ξέρεις ότι έχει ελάχιστες πι-
θανότητες να εκπληρωθεί!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε 
βοηθά να αποκρύψεις κάθε «ενοχλητική» 
λεπτομέρεια και σε κάνει να φαίνεσαι κά-
τι πολύ περισσότερο από αυτό που είσαι, 
συμβάλλοντας στην συντήρηση ή δημι-
ουργία του προσωπικού σου «μύθου»! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα ενι-
σχύει την ανάγκη σου να ξεφύγεις από 
τα προβλήματα, ταξιδεύοντας είτε νοερά, 
είτε όχι, κάτι όμως που στην παρούσα 
φάση, όχι μόνον δεν είναι «λάθος» αλλά 
θεωρείται… επιβεβλημένο, όταν η αντι-
κειμενική πραγματικότητα είναι μίζερη! 

ΛΕΩΝ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε 
κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στον πόνο 
ή τις ανάγκες των άλλων και προσφέρο-
ντας θα νοιώσεις μια ψυχική ανάταση, 
ίσως όμως να σου χαρίσουν κι εσένα κά-
τι συγκινητικό. Από την άλλη πλευρά βέ-
βαια έχε τον νου σου στους απανταχού 
απατεώνες, που ξέρουν πολλά «κόλπα»! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε 
κάνει να βλέπεις ή να νομίζεις πράγμα-
τα που δεν ισχύουν στην πράξη, όμως 
δεν είναι όλοι/ες έτοιμοι/ες να ακού-
σουν αλήθειες κι αν χρειαστεί… πες και 
κάποιο ψέμα, που θα απαλύνει τις ανη-
συχίες των άλλων! 
 
ΖΥΓΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε 
καλεί να χαλαρώσεις, αφήνοντας στην 
άκρη δουλειές και ευθύνες, που το… 
σύμπαν γνωρίζει καλύτερα το αν πρέ-
πει να γίνουν και πότε! Επιπλέον βέβαια 
ίσως χρειαστεί να καταπολεμήσεις πα-
ράσιτα και μύκητες, είτε σε σένα, είτε σε 
ζώα ή φυτά!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε 
φέρνει πιο κοντά στην ευτυχία και πραγ-
ματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
χαλάσεις αυτήν την αίσθηση με απαισι-
όδοξες σκέψεις ή ενστάσεις της λογικής, 
αφού η πίστη σου σε ένα όνειρο είναι κι 
εκείνη που θα το υλοποιήσει! 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε 
καλεί να «δραπετεύσεις» με την δύναμη 
της φαντασίας, αφήνοντας πίσω σου όλα 
εκείνα που σε στενοχωρούν ή σε φθεί-
ρουν ψυχικά, ίσως μάλιστα να βρεθείς 
σε ένα «μαγικό» περιβάλλον!

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα βγά-
ζει στην επιφάνεια τον καλλιτέχνη που 
ζει μέσα σου, προσφέροντάς σου πολλές 
όμορφες και αισθαντικές στιγμές. Ωστό-
σο σε πρακτικά ζητήματα θα υπάρξουν 
πολλά που… δεν θα γίνουν! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Με τη σύνοδο Αφροδίτης-Ποσειδώνα 
έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις όνειρα ευ-
μάρειας, για να νοιώσεις καλύτερα, στην 
πράξη όμως είναι ασύμφορο να κάνεις 
κάποια σημαντική αγορά ή επένδυση. 
Μπορείς βέβαια να προσφέρεις όπου 
έχουν την ανάγκη σου, είτε έμπρακτα, 
είτε εμψυχωτικά!

ΙΧΘΥΕΣ
Η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα δη-
μιουργεί καταστάσεις που αγγίζουν τις 
ευαίσθητες χορδές σου και δεν έχεις πα-
ρά να ζήσεις το παραμύθι, που μπορεί 
να γίνει και… θαύμα!

Επέτειοι

Τεχνική Εταιρία ζητά άμεσα εργάτες χωμα-
τουργικών για εργασία στη Γερμανία.
Υψηλός μισθός + Διαμονή + Μπόνους 

Επικοινωνία: 698 001 0545 
Aυστηρά 10:00-15:00 
Δευτέρα-Παρασκευή. 

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

1. Η Τζιν Χάρλοου είναι η πρώτη ηθο-
ποιός που έγινε εξώφυλλο στο πε-
ριοδικό Life, στο τεύχος που κυ-
κλοφόρησε στις 3 Μαΐου του 1937. 

2. Το πρώτο σταυρόλεξο δημοσιεύτη-
κε το 1913, σε εφημερίδα της Νέ-
ας Υόρκης.

3. Τα τουβλάκια Λέγκο (Lego) είναι 
εφεύρεση του δανού κατασκευστή 
παιγνιδιών Όλε Κρίστιανσεν.

4. Τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευ-
άζονται από χαρτί, όπως πιστεύουν 
πολλοί. Στην πραγματικότητα είναι 
74% βαμβάκι και 25% λινό.

5. Στην Τορά, τον εβραϊκό νόμο, που 
αποτελείται από τα πρώτα 5 βιβλία 
της Βίβλου, υπάρχουν 613 εντολές, 
από τις οποίες οι 365 είναι απαγο-
ρεύσεις. 

6. Κορνέλιους Βάντερμπιλτ
7. Ο αμερικανός μεγιστάνας Κορνέ-

λιους Βάντερμπιλτ έπασχε από αϋ-
πνίες. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, 
εκτός κι αν κάθε πόδι του κρεβα-
τιού του ήταν μέσα σ’ ένα πιάτο με 

αλάτι. Πίστευε πως έτσι έδιωχνε τα 
κακά πνεύματα.

8.  Σέσιλ Γιάκομπσον
9. Το Μάιο του 1992, ο γιατρός Σέ-

σιλ Γιάκομπσον καταδικάστηκε σε 5 
χρόνια φυλάκιση για απάτη. Επί 20 
χρόνια διηύθυνε μία κλινική εξωσω-

ματικής γονιμοποίησης στη Βιρτζί-
νια και το σφάλμα του ήταν ότι σε 
πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσε 
το δικό του σπέρμα. Στο τέλος είχε 
αποκτήσει 70 παιδιά!

10. Η πρώτη νουβέλα που γράφτηκε σε 
γραφομηχανή ήταν ο «Τομ Σόγιερ» 
του Μαρκ Τουέιν.

11. Το τρενάκι του λούνα - παρκ ανακα-
λύφθηκε τον 17ο στη Ρωσία.

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Από σήμερα ξεκινούν να 
βυθίζονται στο σκοτάδι τα 
νοικοκυριά που δεν έχουν να 
πληρώσουν τους υπέρογκους 
λογαριασμούς ρεύματος που 
έχουν έρθει σε όλους τους πο-
λίτες και πλήττουν ιδιαίτερα 
τους πιο αδύναμους.  Υπήρ-
ξε μία περίοδος ανοχής λόγω 
του Πάσχα ωστόσο αυτή φτά-
νει στο τέλος της καθώς από 
σήμερα Τετάρτη 27/04 ξεκι-
νούν να εκτελούνται και πάλι 
οι εντολές των παρόχων ενέρ-
γειας για τη διακοπή ρεύμα-
τος σε όσους έχουν απλήρω-
τους λογαριασμούς, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο των τεχνικών 
της ΔΕΗ, Κώστα Μανιάτη. Ο 
Κώστας Μανιάτης μιλώντας 
στο OPEN έκανε γνωστό ότι 
καθημερινά στην Αττική δίνο-
νται 500 εντολές για διακοπή 
ρεύματος, με τους παρόχους 
να μην υποχωρούν και να πι-
έζουν για την άμεση εκτέλε-
σή τους.

Ποια είναι τελικά τα 
ευάλωτα νοικοκυριά;

Ένα ζήτημα που έθιξε εί-
ναι η υποτιθέμενη ασυλία που 
δίνεται στα ευάλωτα νοικο-
κυριά, στα οποία δεν κόβε-
ται το ρεύμα, που όμως για 
να χαρακτηριστούν ευάλωτα 
υπάρχουν συγκεκριμένα τυ-
πικά κριτήρια που αφήνουν 
εκτός χιλιάδες οικογένειες 

που έχουν χτυπηθεί από την 
εκτίναξη των τιμών του ρεύ-
ματος σε πρωτοφανή επίπεδα. 
Την ίδια στιγμή βέβαια αυ-
ξάνεται και ο αριθμός όσων 
επιλέγουν να κάνουν μαζικές 
αγωγές κατά των εταιρειών 
ρεύματος για τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής. Όπως είπε ο 
δικηγόρος του ΙΝ.ΚΑ., Αλέ-
ξης Αλεξόπουλος, μέχρι στιγ-
μής έχουν δηλώσει συμμετοχή 
πάνω από 1.000 πολίτες για 
μαζική αγωγή.

Αύξηση τουλάχιστον 
30% «κρυμμένη» στην 
ρήτρα αναπροσαρμογής

Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στη ρήτρα αναπροσαρμογής 
που εφαρμόστηκε από το κα-
λοκαίρι του 2021 και πέρασε 
απαρατήρητη. Οι εργαζόμενοι 
επισήμαιναν ότι η ρήτρα ανα-
προσαρμογής «κρύβει» αύξη-
ση τουλάχιστον 30% την ώρα 
που ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, υποστήριζε ότι η αύ-
ξηση θα κυμανθεί από 1 έως 
2 ευρώ.

Αδιανόητα ποσά στους 
λογαριασμούς ρεύματος

Μιλώντας στο MEGA, η 
δικηγόρος Αριάδνη Νούκα 
αναφέρθηκε στις καταγγελί-
ες πολιτών. «Ρήτρα αναπρο-
σαρμογής, οι λογαριασμοί 

είναι εξοντωτικοί, και πολύς 
κόσμος ψάχνει πώς μπορεί να 
αντιδράσει και να προστατευ-
θεί. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα 
να κόψει το ρεύμα όταν δεν 
πληρωθεί, μόνο το κοινωνικό 
τιμολόγιο υπόκειται σε μία έξ-
τρα ρύθμιση» δήλωσε η ίδια 
και πρόσθεσε: «Υπάρχει λο-
γαριασμός με 53.000 ευρώ 
για τη ρήτρα αναπροσαρμο-
γής σε αγρότη ο οποίος δεν 
ξέρει τι να κάνει». Από την άλ-
λη, ο κ. Μιχάλης, κατήγγειλε 
αδιανόητη αύξηση στον λο-
γαριασμό ρεύματος της κό-
ρης του που είναι φοιτήτρια. 
«Ήρθε ο εκκαθαριστικός λο-
γαριασμός της κόρης μου του 
τετραμήνου, 1.400 ευρώ μό-
νο η ρήτρα αναπροσαρμογής, 
ενώ συνολικά πλήρωνε πα-
λαιότερα μέχρι 120 ευρώ». 
Άλλη περίπτωση πολίτη, που 
καταγγέλλει ότι η ρήτρα ανα-
προσαρμογής ήρθε 800 ευρώ. 
«Μόνο εγκεφαλικό δεν έπα-

θα όταν είδα τον λογαριασμό. 
Πλήρωνα γύρω στα μέχρι 120 
ευρώ και τώρα ο λογαριασμός 
ήρθε 1.480 ευρώ. Η ρήτρα 
αναπροσαρμογής ήρθε 800 
ευρώ» δήλωσε μια γυναίκα.

∆ιπλασιάστηκαν οι 
ρυθμίσεις : Πόσες 
δόσεις κάνουν η ∆ΕΗ 
και οι ανεξάρτητοι 
προμηθευτές

Χιλιάδες είναι τα νοικοκυ-
ριά που προχωρούν σε δια-
κανονισμούς των λογαρια-
σμών ρεύματος αδυνατώντας 
να ανταπεξέλθουν στις φου-
σκωμένες χρεώσεις που πυ-
ροδοτούν οι υψηλές τιμές της 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες του ΟΤ, οι 
ρυθμίσεις που κάνουν η ΔΕΗ 
και οι ιδιώτες πάροχοι έχουν 
διπλασιαστεί σε σχέση με το 
τέλος του 2021. Ιδίως τον πε-
ρασμένο μήνα, τον τρέχοντα 

αλλά και τον Μάιο τα ποσά 
που φτάνουν στα σπίτια είναι 
εξωπραγματικά! Πρόκειται για 
τις εκκαθαρίσεις της κατανά-
λωσης των χειμερινών μηνών, 
οπότε και πολλά νοικοκυριά 
έκαψαν… μεγάλες ποσότη-
τες ρεύματος χρησιμοποιώ-
ντας ηλεκτρικές θερμάστρες 
για να ζεσταθούν. Επιπλέον, 
πολλά νοικοκυριά, συνειδητο-
ποιούν από τους φουσκωμέ-
νους λογαριασμούς που ανοί-
γουν πως δεν δικαιούνται των 
επιδοτήσεων του κράτους κα-
θώς οι κατοικίες που διαμέ-
νουν ηλεκτροδοτούνται από 
παροχές οι οποίες δεν είναι 
στο όνομά τους. Πρόκειται για 
αλλαγή που έγινε στις αρχές 
της χρονιάς, αν και η κυβέρνη-
ση έχει ανακοινώσει την ανα-
δρομική επιχορήγηση εφόσον 
αλλάξουν το ρολόι στο όνο-
μα τους και το δηλώσουν στα 
έντυπα της φορολογικής δή-
λωσης.

Οι διακανονισμοί
Το εύρος των μηνιαίων 

δόσεων που κάνουν οι προ-
μηθευτές ρεύματος εξαρτά-
ται κατά ένα μεγάλο βαθμό 
από τον τρόπο μετακύλισης 
της ρήτρας αναπροσαρμογής 
στους λογαριασμούς. Δηλαδή 
οι μεγάλοι ιδιωτικοί πάροχοι 
μοιράζουν την επιβάρυνση και 
στους «έναντι» λογαριασμούς, 
ενώ η ΔΕΗ περνά όλη τη ρή-
τρα στους εκκαθαριστικούς.

Έτσι, όπως αναφέρουν πη-
γές της αγοράς στον ΟΤ, οι 
ανεξάρτητοι προμηθευτές κα-
τανέμουν το βάρους σε τέσσε-
ρις λογαριασμούς, ενώ η δη-
μόσια επιχείρηση το περνάει 
όλο στον εκκαθαριστικό. Έτσι, 
οι ιδιωτικές εταιρείες στα αι-
τήματα για διακανονισμό των 
οφειλών επιλέγουν την πλη-
ρωμή τους σε τρεις, το πολύ 
σε πέντε μηνιαίες δόσεις. Στον 
αντίποδα η ΔΕΗ εφαρμόζει το 
πάγιο πρόγραμμα ρύθμισης 
που φτάνει μέχρι και τις 24 
μηνιαίες δόσεις, αφού πρώτα 
ζητηθεί προκαταβολή.   Έτσι, 
η επιχείρηση για οφειλή μέχρι 
500 ευρώ το ποσοστό προκα-
ταβολής που απαιτείται είναι 
10% της οφειλής και η πλη-
ρωμή της διακανονίζεται σε 
πέντε δόσεις. Το ίδιο ποσο-
στό ζητείται και για οφειλές 
500 έως 1.000 ευρώ και οι 
δόσεις καθορίζονται σε οκτώ. 
Για χρέη 1.000 έως 2.000 ευ-
ρώ η προκαταβολή ανεβαίνει 
στο 15% της οφειλής και οι 
δόσεις σε 12. Για 2.000 έως 
3.000 ευρώ προκαταβάλλε-
ται το 20% της οφειλής και 
οι δόσεις αυξάνονται σε 18. 
Για οφειλές άνω των 3.000 
ευρώ υπάρχει η επιλογή της 
προπληρωμής του 20% ή του 
30% και οι δόσεις καθορίζο-
νται σε 18 και 24, αντίστοιχα.
makthes.gr – ot.gr

Ξεκινούν από σήμερα μαζικές διακοπές 
ρεύματος για απλήρωτους λογαριασμούς

ΜΑΖΙΚΈΣ ΑΓΏΓΈΣ ΣΈ ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ 
ΡΈΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΡΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ      

Διπλασιάστηκαν οι ρυθμίσεις – Πόσες 
δόσεις κάνουν η ΔΕΗ και οι ανεξάρτητοι 
προμηθευτές

Η πλατφόρμα για το επίδομα βενζί-
νης έχει κάνουν πρώτοι κάνουν αίτη-
ση οι δικαιούχοι των οποίων ο ΑΦΜ 
λήγει σε 0 και 1. Όπως είπε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικο-
νόμου, μέχρι το μεσημέρι κιόλας «εί-
χαν υποβάλει αίτηση περίπου 62.500 
συμπολίτες μας». Για τη διαδικασία 
ο κ. Οικονόμου είπε χαρακτηριστικά 
στη σημερινή ενημέρωση των δημο-
σιογράφων:

«Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα γίνεται με χρήση των κω-
δικών TaxisNet. Ο αιτών και η αιτού-
σα συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα 
στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικό-
τερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου και τον αριθμό του κινη-
τού τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει 

και τον αριθμό του προσωπικού τρα-
πεζικού λογαριασμού. Δικαιούχοι εί-
ναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι 
υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 
με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 
φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 
ευρώ.»

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχος είναι 
κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβα-
νομένων και ελευθέρων επαγγελμα-
τιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό 
εισόδημα φορολογικού έτους 2020 
έως 30.000 ευρώ. Η κάλυψη του κό-
στους καυσίμων αφορά το τρίμηνο 
Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου.

Πέρα όμως από τα βασικά εισοδη-
ματικά κριτήρια, θα πρέπει να υπάρ-
χουν και οι εξής τέσσερις προϋπο-
θέσεις:
• Κάθε όχημα, μοτοσικλέτα ή μοτο-

ποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από 

ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, συ-
γκυριότητα ή leasing

• Το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε 
κυκλοφορία

• Το όχημα θα πρέπει να είναι ασφα-
λισμένο

• Να μην έχει οφειλές για τέλη κυ-
κλοφορίας

• Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση αύριο 
27/4

• Οι ημερομηνίες για αίτηση ανάλογα 
με το ΑΦΜ σας είναι οι εξής:

• 26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν 
σε 0 και 1

• 27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν 
σε 2 και 3

• 28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν 
σε 4 και 5,

• 29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν 
σε 6 και 7,

• 30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν 
σε 8 και 9.

Επίδομα βενζίνης: Χιλιάδες αιτήσεις 
με τα πρώτα ΑΦΜ για Fuel Pass
Ποιοι οι δικαιούχοι


